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Paris, eu entro aqui
Pensei em escrever meu primeiro texto para Tertúlia sentado a uma das mesas do
restaurante Deux Magots. Teria sido uma ótima maneira de agradecer pelo convite que
me fora feito: "você será nosso correspondente de Paris". Entretanto, como a globalização
também trouxe seu lado negativo, preferi começar discordando de tudo aquilo que ela tem
feito aos meus templos franceses.
Lá se fora a época em que um escritor podia viver aqui com três dólares diários; quer
dizer, poder ainda pode, mas não acredito que os pombos do Jardin de Luxembourg
transmitiam as doenças que correríamos o risco de pegar hoje. Graças aos preços de
uma cidade para turistas, três dólares não nos dão nem mais o direito de ficar à espera de
uma mesa na Brasserie Lipp, e um bœuf que leva o nome de certo escritor no Closerie
des Lilas custa por enquanto quarenta euros. Com isto, um dos meus escritórios de
eleição passou a ser esse restaurante da cadeia Malongo, um fast-food dos cafés, onde
costumo ficar com uma taça de cappuccino durante horas.
No início, confesso que desejei frequentar o Café de Flore, mas, com o tempo, comecei a
tomar consciência de que é preferível gastar meus euros com um bom jantar do que
acreditar que esses lugares serão capazes de melhorar meu estilo.
Malongo St Germain: 50, Rue Saint-André des Arts.
Um dia frutífero para mim tem funcionado assim: está fazendo sol, as pessoas procuram
as famosas esplanadas para seus aperitivos, para serem vistas, e eu entro aqui.
Descubro um ambiente tranquilo, compro minha cafeína, escolho uma das mesas do
fundo, coloco meus fones de ouvido e permaneço escrevendo por mais de três horas,
interrompendo-me apenas para comprar mais um café.
De qualquer forma, escreverei sobre os lugares pelos quais grandes poetas passaram,
onde inesquecíveis músicos moraram ou editores trabalharam, pois uma coisa não mudou
em Paris: continua sendo uma das melhores cidades para os escritores, cujos imóveis
continuam transpirando o sentimento que fez Rimbaud passar uma estação no inferno e
Jean Valjean dar sopa aos pobres, com a companhia ou não de toda essa geração
perdida de turistas.
André Carretoni.
2013, Paris
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Paris, uma apresentação
Paris é dividida em vinte arrondissements,
que se enrolam como um caracol da Île de
la Cité até o Père-Lachaise, do lugar onde
os ossos mais antigos dessa região foram
encontrados - o berço de Paris - até a
última morada de vários personagens da
história mundial ou apenas francesa.
Quero convidá-los a uma viagem por esses
bairros, em uma contagem decrescente;
sem a pretensão de possuir informações inéditas sobre Paris, mas com o intuito de falar
sobre os lugares que mais me têm atraído aqui e, com isso, desenvolver certas ideias.
Mas falemos um pouco mais do todo antes de esmiuçarmos.
A cidade de Deauville é conhecida como o vigésimo primeiro arrondissement de Paris, por
ser a praia mais próxima dos parisienses. Fica a cem quilômetros da capital e possui
paisagens maravilhosas, apesar da água fria que banha suas areias.
Paris é também dividida em duas margens: a Rive Gauche - margem sul do rio Sena - e a
Rive Droite - margem norte do mesmo rio. Eu vivo há três anos no segundo
arrondissement, perto de onde ficava o ventre de Paris, um mercado que alimentava toda
a cidade e que foi imortalizado por Balzac em um de seus livros.
De D'Artagnan até o Corcunda de Notre Dame, de Napoleão até a ocupação nazista, do
obelisco oferecido pelo Egito até os cavalos roubados da Basilica di San Marco – esses,
agradeço, há tempos restituídos e substituídos por cópias.
Trinta e sete pontes, Bateaux Mouches, bibliotecas municipais, museus e bicicletas
públicas; um universo sem fim, e hoje, meu lar.
20º Arrondissement
Père-Lachaise é uma obra-de-arte e um jardim, sem o lado sinistro habitual que
encontramos nos cemitérios.
Alguns de seus habitantes:
- Colette 1873-1954
Escritora, autora da série Claudine, chantre des bêtes: La Chatte, Dialogues de
bêtes...
- Gioacchino Rossini 1792-1868
Compositor de óperas: O Barbeiro de Sevilha, Guilherme Tell... Seu corpo foi
transladado para a Itália em 1887.
- Jim Morrison 1943-1971
Cantor, compositor do grupo The Doors e poeta; uma das tumbas mais visitadas do
cemitério.
- Héloïse e Abélard
Amantes lendários do século XII.
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- Camille Pissarro 1830-1903
Pintor impressionista: La Place; amigo de Monet, de Renoir e de Cézanne.
- Miguel-Angel Asturias 1899-1974
Escritor e diplomata, prêmio Nobel da Literatura em 1967, autor do Monsieur le
Président e do Pape Vert.
- Vincenzo Bellini 1801-1835
Compositor de A Sonâmbula e de Norma. Assim como Rossini, seu corpo foi
transferido para a Itália.
- Frédéric Chopin 1810-1849
Pianista virtuoso e compositor de origem polonesa. Ele escreveu, sobretudo, para o
piano: polonesas, valsas, mazurcas, prelúdios...
- Théodore Géricault 1791-1824
Pintor romântico, autor do célebre Radeau de la Méduse.
- Jane Avril 1868-1943
Dançarina do Moulin-Rouge, imortalizada por Toulouse-Lautrec.
- Gustave Doré 1832-1883
Dessenhador e pintor, ilustrou mais de 120 livros, inclusive Les Contes drolatiques
de Balzac.
- Dominique Ingres 1780-1867
Pintor, defensor da tradição neoclássica em frente aos românticos, como
testemunha a Grande Odalisca, no Louvre.
- Molière 1622-1673 e La Fontaine 1621-1695
Dois dos maiores nomes da literatura do século XVII.
- Benjamin Constant 1767-1830
Escritor, autor de Adolphe e homem político, hostil a Napoleão e chefe do parti
libéral sous la Restauration.
- Sarah Bernhardt 1844-1923
Inesquecível intérprete de L'Aiglon d'Edmond Rostand e La Dame aux camélias de
Dumas filho.
- Allan Kardec 1804-1869
Fundador da doutrina do espiritismo e autor de livros espíritas. Sua tumba é uma
das mais visitadas e das mais floridas do Père-Lachaise.
- Yves Montand 1921-1991
Autor e cantor.
- Honoré de Balzac 1799-1850
Autor de Eugénie Grandet, do Père Goriot e de vários outros romances.
- Eugène Delacroix 1798-1863
Grande pintor romântico.
- Georges Bizet 1838-1875
Compositor de L'Arlésienne e de Carmen.
- Marcel Proust 1871-1922
Autor de A la recherche du temps perdu.
- Guillaume Apollinaire 1880-1918
Poeta.
- Oscar Wilde 1854-1900
Autor do romance O Retrato de Dorian Gray.
- Gertrude Stein 1874-1946
Americana, instalada em Paris desde 1903, reuniu ao torno dela um grupo de
escritores e pintores, tais como Hemingway. Picasso, Matisse...
- Amedeo Modigliani 1884-1920
Pintor italiano.
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- Edith Piaf 1915-1963
Intérprete: la Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Milord...
- Henri Gabriel Salvador 1917-2008
Cantor, compositor e guitarrista de jazz francês. Há um rumor de que a canção
Dans mon île serviu de inspiração a João Gilberto no momento da criação da
Bossa Nova.

20° Arrondissement
Le Père Lachaise
"Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin…"
(Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? A cerimônia está prestes
para começar…)
Aos iniciados:
Allan Kardec, codificador do espiritismo, enterrado no cemitério Père Lachaise. James
Douglas Morrison, poeta americano, enterrado no cemitério Père Lachaise. As duas
tumbas mais visitadas do Père Lachaise. Uma é aquela que recebe mais flores; a outra, a
que recebe mais cigarros.
The Marriage of Heaven and Hell
(O Casamento do Céu e o Inferno, William Blake)
"Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion,
Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human existence.
From these contraries spring what the religious call Good & Evil.
Good is the passive that obeys Reason. Evil is the active springing
from Energy. Good is Heaven. Evil is Hell."
(Não há progresso sem Contrários. Atração e Repulsão,
Razão e Energia, Amor e Ódio são necessários à existência Humana.
Desses contrários emana o que o religioso denomina Bem & Mal.
Bem é o passivo que obedece à Razão. Mal, o ativo emanando
da Energia. Bem é céu. Mal, Inferno) Tradução de José Antônio Arantes.
James Douglas Morrison, um dos maiores espiritualistas do século 20. Abraçou mais o
estado dionisíaco do que o caráter apolíneo, mas não por falta de uma crença; ele agiu,
sobretudo, baseado em uma crença. Jim sabia quase como ninguém o quanto "existem
mais coisas entre o céu e a terra do que julga conhecer nossa vã filosofia" (There are
more things in heaven and Earth... than are dreamt of in your philosophy – Hamlet, de
Willian Shakespeare), ele apenas fez uso de seu livre-arbítrio.
Jim cantava: "Cancel my subscription to the resurrection.
Send my credentials to the house of detention…"
(Cancele minha inscrição para a ressurreição
Mande minhas credenciais para a casa de detenção…)
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Jim recitava: "The program for this evening is not new
You've seen this entertainment through and through
You've seen your birth your life and death
You might recall all of the rest
Did you have a good world when you died?
Enough to base a movie on?"
(O programa para esta noite não é novo
Você tem visto este entretenimento vezes e mais vezes
Você tem visto seu nascimento, sua vida e morte
Você pode lembrar de todo o resto
Você tinha um bom mundo quando você morreu?
Suficiente para basear um filme?)
Enquanto Kardec dizia (podemos ler esta frase em seu túmulo):
"Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi."
(Nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sem cessar, tal é a lei.)
Não temos visto esse entretenimento sem cessar?
Não é o Umbral a casa de detenção, a quarta parte do filme?
Não é o período que antecede uma nova encarnação a quinta parte do filme?
Viver em Paris é, como em qualquer outra cidade do mundo, também não se esquecer de
que a morte não deixa de estar presente; essa morte que está em torno de nós e embaixo
de nossos pés, como nas catacumbas do 14° arrondissement. "Bem aventurado aquele
que vive consciente da morte" - diz uma das frases escritas nas paredes dessas
catacumbas. E Jim tinha essa consciência, tanto é que, mesmo tendo tido uma curta
existência, tentou mudar tudo: tentou deixar o rock para trás e se dedicar a ser apenas
poeta. Não deu tempo. Teve tempo apenas de conhecer a terra de Rimbaud e de ser
enterrado, à eternidade, ao lado de grandes nomes, nomes como o de Allan Kardec, que
não julgaria nem criticaria o poeta morto, mas que lhe daria as boas-vindas em outro
mundo e a sugestão para que fizesse melhor na próxima vez.
"Wake up!"
(Desperte!)

19° Arrondissement
La Geode
O arquiteto Oscar Niemeyer foi responsável pelo projeto do prédio que hoje abriga a Sede
do partido comunista francês.
Imagine um diafragma prestes a explodir, uma toupeira pronta para aparecer, ou
prisioneiros a sete palmos de uma prometida liberdade. Assim desponta parte dessa obra
que se encontra no 19º arrondissement de Paris, como um símbolo do momento em que
um povo surgiu e deixou suas marcas na cultura local.
Todos nós estamos nesse momento marcando ou influenciando alguma coisa. Somos
animais sociais, e não há maneira possível de agir para passar por aqui em branco.
Buracos negros influenciam galáxias, estrelas influenciam planetas, luas influenciam
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marés e governos influenciam sistemas econômicos distantes. Meteoros desenham
crateras. Nós marcamos a vida de nossos amigos, de nossos inimigos, de nossa família,
dos colegas, marcamos com aquilo que dizemos, que escrevemos e pela maneira como
nos comportamos. Responsabilidade? Todas. Há tempos que penso duas vezes antes de
jogar uma garrafa de plástico no meio do lixo orgânico.
"Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto
buscar o infinito."
(Oscar Niemeyer)
Se você vier a Paris, não se esqueça de sair da reta turística chamada Champs-Élysées
para fazer um desvio fortuito até a Geode e o canal Saint-Martin, dois dos lugares
interessantes de Paris que acabam ficando para uma segunda visita. Lá, tanto aprender
ciência – como criança – quanto sentar para ler um livro no regaço de uma sombra será
possível.
E aonde quer que você vá, deixe uma boa marca.
Um passeio que ainda não fiz foi pegar um barco nesse canal e, através de sistemas de
comportas, seguir pelo rio Sena, uma correnteza desenhada com a delicadeza de uma...
curva.
Por sinal, quando vier a Paris, faça curvas e mais curvas, lembrando-se de que muitas
vezes nos encontramos melhor quando estamos perdidos. Paris não é exceção: possui
obras que estão apenas esperando por um acidente fortuito, ou uma coragem
inconsequente, para entrarem na objetiva de sua câmera.
Por sinal, faça sempre curvas. Não pegue sempre o mesmo caminho e não faça de um
gesto um hábito, pois, afinal, uma das qualidades que mais admiro na vida é a
possibilidade do inimaginável.

18° Arrondissement
Montmartre
Quem diz Montmartre, diz Pigalle, diz Moulin Rouge, diz Sacre-Cœur; quem diz Place de
Tertres, imagina Renoir, Degas, nus, Toulousse-Lautrec. Uma cena que foi eternizada
pela vida que levou, quando era jovem, com seus vinte e poucos anos e seu copo de
absinto, sentado ao lado de dançarinas de cancã. Contudo, quem vai a Montmartre,
encontra um turismo desenfreado, escolhe lembrancinhas importadas e tenta evitar os
golpes dos ciganos.
Nenhum pintor ou poeta poderá reviver os anos artísticos de Montmartre... em
Montmartre. Hoje, a idade chegou para aquelas ruas, e o que fez aquele lugar ganhar a
fama que ganhou foi a originalidade, não a reciclagem. É como se disséssemos que Van
Gogh poderia voltar a pintar no mesmo quarto da casa de seu irmão, ignorando os turistas
ao pé de sua janela e os guias a explicarem tudo aquilo que ele nunca imaginou.
Não podemos borrar cores que estão secas. O lugar físico está lá, mas a alma desse
bairro partiu, espalhou-se pelo mundo, voou até os quartos dos jovens artistas
desconhecidos que estão tentando viver de sua arte, uma arte faminta, acima de tudo;
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Amedeo Modigliani não vive mais no 18° arrondissement, vive na periferia, onde é capaz
de pagar, com dificuldade, o aluguel de seu quarto.
Pigalle: sex shops e casas de massagem e de strip-tease; uma válvula de escape para
todo o tráfico do sexo que existe na Europa. Mulheres dos países do leste que tiveram
seus passaportes confiscados por cafetões e coquetéis a preços exorbitantes a serem
pagos por curiosos desavisados.
Moulin Rouge: dançarinas de cancã a cem metros e uma garrafa de champanhe na mesa
a cem euros.
Sacre-Cœur: a Meca católica - turistas a girarem no sentido horário em torno de um altar
e a serem repreendidos por tirarem fotos escondidas; se quiserem clichês, que comprem
postais na lojinha da paróquia.
Place de Tertris: caricaturas, quadros feitos em série e caros, uma homenagem ao nome
da praça.
Mas nem tudo virou passado em Montmartre; ainda temos a vindima, que, apesar de
quase nos impedir de andar pela Rua Azaïs, traz o senhor de sessenta anos de volta a
casa, com a mesma paixão de quando era jovem, porém, mais experiente.
Montmartre dos seus boêmios, da vida que eu tive, Montmartre.

17° Arrondissement
Paris mulher
Se classificássemos as cidades por gênero, diríamos que Madrid é homem, Sevilha,
mulher, Berlim, homem e Florença, mulher. Veneza, amantes, Londres, sir, Barcelona,
juventude e Lisboa, Amália Rodrigues. Paris? Bien sûr ! Paris, mulher. Uma mulher
cheirosa, elegante, de seios nus e com uma bandeira na mão — uma mulher que, sem
dúvida, estaria vivendo no décimo sétimo arrondissement.
Não tenho muito para dizer sobre esse canto de Paris, contudo, chegamos ao bairro onde
morou Rita Hayworth, Sarah Bernhardt e as escritoras Françoise Sagan e Colette; onde
também viveram a família Dumas, Debussy, Manet, Ravel e Verlaine, mas quem quer
falar do Paul, quando se tem diante de si Michelle, la belle?
Paris é assim: ela é bela como Hayworth, inteligente como Colette, frágil e independente
como Sagan e acima dos homens, como Sarah. Penso que não existe um registro visual
de Sarah Bernardt representando, mas ninguém ousa negar seus talentos. Paris é
admirada, desejada e amada por todos. Paris é inesquecível, mesmo para aqueles que
nunca a viram. Paris é virgem, Paris é mulher. Paris perdoa tudo, mas, como disse a
própria Sarah, Paris não esquece.

16° Arrondissement
La Tour Eiffel (7º Arrondissement)
Eu já tive um sonho nível quatro. Foi depois de ver o filme A origem (Inception), mas o
tive, influenciado ou não por Leonardo Dicaprio. Sonhei que estava falando com minha
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prima e que tinha consciência de que estava dormindo. Acordei e sabia que ainda estava
dormindo. Mais uma vez acordei e, ainda uma vez, acordei, consciente, naquele
momento, de que estava apenas a um nível de distância do meu corpo. A diferença entre
o último sonho e os outros sonhos foi a consciência que tive de que o nosso mundo real
estava próximo, pelo menos o mundo ao qual chamamos de real.
Em 2004 e 2005, tinha viajado tanto que acordei um dia sem saber em que país estava.
Já havia tido uma experiência semelhante sem saber em que casa estava, mas sem
saber em que país estava era a primeira vez. Fora algo especial, algo que me deixara
durante alguns segundos em um estado de onipresença. Itália, Espanha ou Portugal?
Então, dei-me conta de que estava em Lisboa, prestes a partir para a Suíça.
Às vezes, estou dormindo e tenho certeza de que estou dormindo, o que me dá, nos
meus sonhos, superpoderes. Várias vezes fui capaz, por saber que tudo não passava de
um sonho, de voar, de fazer aparecer objetos na minha mão, ou de vencer inimigos mais
fortes do que eu. Contudo, o reverso da medalha é que às vezes estou acordado e não
sei se estou dormindo. Dou-me dois tapas na cara, arregalo os olhos e estalo a língua,
para certificar-me de que não posso sair pela janela ou que posso fazer xixi sem correr o
risco de sujar a cama - o que ainda não me aconteceu.
Onde foi que tudo começou? Onde e quando aquilo que somos hoje foi definido? Como
eu vim, afinal, parar aqui? Estava procurando emprego em Portugal e, graças a uma crise
econômica ainda presente, acabei encontrando trabalho apenas na França. E que outro
ponto turístico para melhor simbolizar Paris do que a Torre Eiffel, que fica no 7º
arrondissement?
Algumas cenas do filme A origem foram feitas no 16º arrondissement.
A Torre Eiffel foi construída em 1889, e sua construção teve como origem a Exposição
Universal. A ideia era, depois da exposição, desmontá-la, mas os parisienses gostaram
tanto daquele emaranhado de ferro que ela acabou ficando onde está até hoje.
Lembrei-me de um caso.
Em 1999, quando ainda estava trabalhando em Lisboa, vim conhecer Paris com minha
mãe, e, como bons turistas que éramos, fomos subir a tal torre. Pegamos o primeiro
elevador, cheio, e subimos até o segundo andar. Fomos os primeiros a sair do cubículo e,
aproveitando essa oportunidade, segurei minha mãe pela mão e corri em busca do
segundo elevador, aquele que vai até a ponta. Aliás, todo o grupo que havia subido
conosco nos seguiu. Encontrei o segundo elevador, e, para nossa sorte, havia espaço
apenas para mais nós dois. Que glória senti naquele momento, olhando os turistas que
teriam de esperar o próximo trem, todavia, dessa vez, para nossa surpresa, o elevador
começou a descer. Tínhamos pego o cubículo errado.
- Mira ! Mira ! Mira ! - mostrei os bilhetes para a ascensorista, que nos mandou aguardar
dentro do elevador, já que ela, obviamente, iria de novo subir.
Eis, então, que subimos de novo e encontramos o elevador correto no segundo andar,
com uma enorme fila feita pelas pessoas que havíamos deixado para trás.
Envergonhados, rimos.
Na altura, nem sonhava que um dia fosse viver em Paris.
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15° Arrondissement
Salão do Livro
Ontem fui ao Salão do Livro de Paris, curiosamente quando tinha de escrever sobre o
décimo quinto arrondissement. E, melhor ainda, de graça, pois a organização do salão
resolvera, desta vez, liberar a entrada para todas as pessoas que apresentassem a
carteira de leitor das bibliotecas de Paris.
Hoje estou aqui para falar sobre esse salão, mas não posso deixar de aproveitar o ensejo
para elogiar a rede de bibliotecas municipais que temos por aqui, por causa de sua
qualidade e do seu acervo de obras a perder de vista. A inscrição é gratuita, e posso
pegar emprestado, por três semanas e com direito a duas renovações, até quarenta
livros.
Assim como nos outros dois anos em que fui ao salão de livros, a Île-de-France em
massa deslocou-se em direção ao centro de convenções de Paris. O francês não é
apenas um leitor inveterado como também várias pessoas veem, nos dias do salão, uma
bela oportunidade para tirar fotos com seus autores preferidos.
Confesso que também tenho meu lado tiete. Ano passado, ano em que até trabalhei no
salão para ajudar um amigo, pedi em italiano a Umberto Eco uma dedicatória em um
exemplar do Il Nome della Rosa que havia comprado às pressas. Disse-lhe que meu avô
era italiano e que eu também era escritor e, para minha felicidade, ele me desejou aquilo
que eu desejo: auguri!
Espalhados por cinquenta e cinco mil metros quadrados: agentes, associações,
instituições, universidades, livrarias, editoras, distribuidoras, revistas literárias e canais de
televisão e de rádio. Impossível percorrer tudo, ou de caminhar em linha reta: pardon,
pardon, pardon. A única coisa da qual eu realmente senti falta foi de livros em língua
portuguesa.
Vários estandes também ofereciam aos novos escritores alternativas à publicação de
seus livros (via internet, sob demanda etc.).
Claro que, no fundo, sabemos que não é o amor à literatura que faz essa grande roda
girar, mas o dinheiro. O verdadeiro escritor ama escrever e quer viver de sua escrita, mas
daí até a distribuição de sua obra é outra história. O verdadeiro leitor ama ler e quer ficar
informado, mas daí até o que lhe é oferecido no interior das livrarias também é outra
história. Contudo, a França ainda vive da literatura, e a língua francesa é um patrimônio
nacional, o que vai completamente de encontro a esse mundo tecnológico e de
entretenimentos onde hoje vivemos.

14° Arrondissement
As Catacumbas de Paris
“Há algo de podre no reino da Dinamarca.” (Hamlet – William Shakespeare)
Não estou na Dinamarca, mas algo de podre levou o Conselho de Estado francês, em
1785, a trasladar os restos mortais de todas as pessoas que haviam sido enterradas em
Paris para os túneis abandonados das pedreiras parisienses, que ficavam no décimo
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quarto arrondissement. Foram criadas, assim, as Catacumbas de Paris. Não é um
passeio que agrade a todos, mas não nos esqueçamos de que é para junto deles que
todos nós vamos.
Dizem os anais que, na altura, cada igreja possuía seu próprio cemitério e que a
população de Paris estava adoecendo devido à contaminação provocada por um contato
excessivo com matéria orgânica em decomposição.
ARRETEZ! C'EST ICI L'EMPIRE DE LA MORT
Com mais de seis milhões de criaturas desencarnadas, mais de cinco quilômetros de
extensão, essa necrópole de Paris é um dos lugares mais visitados da França. Passou a
ser ponto turístico em 1867 e um dos destinos mais procurados por jovens que gostam de
infringir a lei e beber em lugares estranhos.
Por sinal, conheço outras duas catacumbas: a de Évora (Portugal) e a de Messina
(Sicília); esta é a mais curiosa entre as três, pois seus habitantes repousam vestidos
como se tivessem acabado de sair de casa.
NÓS OSSOS QUE AQUI ESTAMOS PELOS VOSSOS ESPERAMOS
Fêmur, tíbia, crânio. Faz frio, estamos a vinte metros de profundidade e não há muita luz.
Olhos vazios nos encaram, dedos magros apontam, pense em uma cor viva e você não a
verá. Tudo é escuro, silencioso, úmido. Minha mulher toca-me o ombro. Trocamos um
beijo e rimos de um grafite que fora feito na testa de um crânio: um coração e duas
iniciais. Um casal apaixonado talvez do século passado.
No final do passeio, vários pensamentos retornam à mente: estou com fome, qual
condução devo pegar, o trabalho que tenho de terminar próxima segunda-feira.
Como pode um peixe vivo viver fora da água fria?

13° Arrondissement
Chinatown
Falar do décimo terceiro arrondissement de Paris é falar da China. Também existe uma
Chinatown aqui. Ruas, e ruas, e os prédios mais feios de Paris, lotados de chineses e de
fábricas escondidas, e restaurantes, e lojas especializadas em produtos chineses e em
tudo o que precisamos para abrir o nosso próprio restaurante de sushi/sashimi. Eu sei que
essa é uma comida típica do Japão, mas tampouco as miniaturas da Torre Eiffel são
feitas por descendentes da casa de Bourbon.
Impossível essa crônica não ter um lado político. Não tenho nada contra os bons chineses
- pelo contrário, quando via os filmes do Bruce Lee, sempre ficava com raiva dos
japoneses que tratavam os chineses como cães - mas, com o tempo, após ter ficado
sabendo o que a República Popular têm feito ao povo tibetano, o que a República Popular
tem feito para massacrar a liberdade de expressão, passei a gritar contra os seguidores
da mosca tsé-tsé-tung. Hoje apenas aprendo Kanji para ser capaz de ler a língua do sol
nascente.
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Pecado. Bruce Lee não fez uma crítica ao regime comunista em seus filmes. O máximo
que ele fez foi matar o símbolo indestrutível do capitalismo: Chuck Norris!
Hoje vivemos todos em uma grande Chinatown! Vestimos tecidos chineses, usamos
computadores chineses e apertamos parafusos chineses com chaves de fenda chinesas.
Produtos sem qualidade, trabalho escravo, falsificações e monopólio. A China não tem o
menor interesse de destruir a sua fonte de renda, seja ela qual for.
Vocês sabem por que a união europeia mudou de ideia e acabou emprestando dinheiro
para a Grécia e para Portugal? Porque a China prontamente se ofereceu para ajudá-los, e
a UE sabia que não podia deixar que esses países se vendessem.
De quem é a culpa? Nossa. Da sociedade moderna. Pois as pessoas preocupadas por
problemas que estão longe de seus olhos fazem parte da minoria. Um problema é apenas
preocupante quando bate em nossa porta.
Ops! Quase me esqueci de falar da biblioteca François Miterrand, que também fica no 13º
arrondissement e que tem a forma de dois livros abertos, o que teria sido um lapso
imperdoável para quem procura viver da literatura.

12º e 11° Arrondissements
A Bastilha
Um dos melhores livros que já li até hoje é O Conde de Monte Cristo, o qual li no trabalho,
em uma época em que não tive muito que fazer. Tinha ido para Lisboa havia seis anos e
tinha trabalhado muito, mas o BUG do ano 2000 e a conversão do Escudo para o Euro
haviam ficado definitivamente para trás e alguém seguia desviando dinheiro por cada
trabalhador autônomo estrangeiro.
Livros em PDF – que ninguém me imagine com o tijolo do Alexandre Dumas em cima do
meu teclado. Esses arquivos foram e têm sido um grande bálsamo para as tardes
monótonas de alguns informáticos, e posso garantir que muitos dos meus chefes têm
jurado que aquilo que eu tenho estado a ler faz parte de algum acervo de manuais.
Digno de dizer que fiz o mesmo com Os
Sertões, de Euclides da Cunha, para o
qual teço os mesmos elogios, mas o
assunto de hoje é a vida de Edmond
Dantès.
Imagine ficar meses e meses preso e
sem conhecer o motivo de sua prisão.
Ainda mais, depois de ter vivido os
últimos quatro anos enclausurado,
receber a visita de outro prisioneiro, o
abade Faria, quem havia dedicado os
seus últimos seis anos a cavar um
buraco. Seis anos, seis anos cavando um
buraco para chegar a lugar algum. Seis
anos – importante incorporar tudo o que
eu senti com esse livro em um parágrafo,
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daí a repetição. Seis anos e eu desesperado
por ter de passar tardes de quatro horas, dias
de oito horas na frente de um computador.
A fronteira imaginária entre o 11º e o 12°
arrondissement marca o lugar onde ficava a
Bastilha antes de sua queda. Sei que
libertaram assassinos e ladrões para além
dos presos políticos e inocentes, mas quero
apenas chamar a atenção pelo sentimento
que
teríamos
sentido
se
também
estivéssemos estado encarcerados nessa
prisão em 14 de julho de 1789.
Poucos dos milhares de turistas que passam
diariamente pela Bastilha voltam no tempo e
meditam sobre o que a Revolução Francesa
realmente significou para a França e para o
mundo, e ainda menos pessoas fotografam a
Coluna Julho e supõem o quanto essa tal
Queda significou para cada um dos
prisioneiros que se encontravam lá, naquele
momento, sendo tratados como lixos.
Liberdade! Alguém chegou, abriu-lhes a porta
e disse-lhes: "Você está livre! Passa batido
antes que a gente bote essa coisa pra baixo e vá construir a Pont de la Concorde com
suas pedras!". Liberdade: a necessidade mais básica de qualquer ser humano. Não
podemos viver sem pão, sem dormir e sem nos reproduzirmos, mas nos tirar a liberdade é
o mesmo que nos retirar a vida. Se o espírito pode continuar livre? Para alguns sim: Dalai
Lama, Gandhi, Mandela. Contudo, fazendo parte dos bilhões de pessoas que ainda
precisam do corpo para passear por aí, uma prisão para mim seria pior do que o
apocalipse.
Não há nada que liberte mais a minha mente do que escrever. Escrevendo posso voar e
viajar através de galáxias; posso falar de tudo, limitado apenas pelas grades daquilo que
eu considero como sendo o certo, mas sei que não conseguiria escrever em uma prisão e
que preciso estar me sentindo em forma para poder escrever. A literatura liberta a mente,
mas a ação liberta a alma. Uma ação que foi capaz de mudar a fisionomia de Paris e do
mundo e que é louca o suficiente para...

10º Arrondissement
Les Gares
Paris é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, ao lado de Londres e Nova York.
Jamais me senti um estrangeiro aqui e, pela primeira vez desde que cheguei à Europa,
deixei de me sentir "o" brasileiro. Claro que as coisas estariam sendo diferentes se eu não
fosse branco ou se eu usasse um lenço na cabeça, mas, mesmo que o racismo continue
existindo até mesmo na França, em Paris, até os homossexuais são visto como apenas
mais um povo estrangeiro. Em Paris, você pode sair com uma melancia na cabeça, com o
cabelo rosa, com uma saia escocesa que ninguém vai ficar jogando piadinhas pra você.
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Melancias, direito de expressão, negócios à parte. Eu sou a favor da lei que proibiu o uso
da burca em território francês. Se eu fosse assaltar um banco, a primeira coisa que eu
faria seria meter uma burca na cara.

Voltemos ao ponto de convergência.
Mais de 120 nacionalidades habitam no 10° arrondissement de Paris. Se você é africano
ou árabe e está prestes a desembarcar em Paris, você provavelmente irá desembarcar no
10° arrondissement. Além disso, duas estações de trem – Gare du Nort e Gare de l’Est –
fazem desse bairro um dos corações mais ativos do mundo. Ele bombeia, diariamente,
mais de 800 mil pessoas.
Durante seis meses, fui professor de informática voluntário em um dos polos de inserção
social desse bairro. Ensinei a turcos, iranianas e árabes desde o que é um mouse até o
abrir de um endereço eletrônico, e o meu maior desafio foi ensinar um pouco do que sei
para pessoas que quase não sabiam falar alguma das línguas que eu conheço. O que foi
uma excelente oportunidade para participar do « Liberdade, Igualdade e Fraternidade »,
conhecer diferentes culturas e tomar cafés existencialistas com um tocador de saz.
Existem dois Arcos do Triunfo no 10° arrondissement, menores do que o mais conhecido.
Louis XIV os erigiu. Ele mandou construí-los em sua glória e em honra de suas vitórias
sobre o Rhin e em Franche-Comté, e aposto que Napoleão teve a intenção de superá-los
quando mandou construir o seu.
Há um simpático centro de yoga na Rue du Faubourg St. Martin, onde você pode tentar
sair desse trem louco da sociedade moderna e aprender a cozinhar pratos vegetarianos.
Adoro carne vermelha, mas gostaria de não sentir essa necessidade de comê-la. E há
uma escola de jazz na Rue Petites Ecuries, cujos professores podem contar com um dos
filhos do violonista Baden Powell, Philippe Baden Powell, que, para minha surpresa,
ensina piano.
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9º Arrondissement
L'Opéra de Paris
Eu estava em Lucca, na Itália, na porta do apartamento de Puccini, quando, abrindo a
carteira, realizei que havia deixado meu cartão de crédito em Florença. Não poderia
naquele dia visitar o lugar onde Puccini havia vivido.
Hoje estou no nono arrondissement de Paris, no terraço da Galeria Lafayette e tenho
diante de mim a ópera Garnier. Todavia, nunca esqueci Lucca. Gostaria de escrever
sobre o amor incondicional como Puccini foi capaz de fazê-lo compondo.
Olho para o horizonte e vejo a torre Eiffel, o que não rouba minha atenção. Seria capaz de
agarrá-la com as mãos, como um brinquedo, jogá-la para cima, mas tudo o que a minha
vista procura é um barco que esteja sendo
capaz de trazê-la do seu país distante. Ela
teve de partir? Estava escrito que ela teria de
partir? Deixou-me seu sorriso e levou minhas
orações; deixou-me sua imagem e levou a
infância de minhas realizações. As folhas
recomeçaram a cair. O outono chegou
novamente. Depois mais um inverno chegará,
mais outro inverno chegará, e eu insistirei em
eternizar essa primavera de esperança para
poder viver, para poder resistir, mesmo sem
saber até quando, até quando poderei resistir.
Vejo um movimento no rio Senna. Será ela?
Será ela? Não. É apenas mais um barco
lotado de máquinas fotográficas, de uma louca
correria. Como posso desistir de seu amor?
Acreditar que nós não fomos feitos para
estarmos juntos? Que tudo não passou de
uma criação daquilo que acredito ser o infinito?
Que saudades de minha juventude, que portou
consigo suas melhores forças, suas frases
perfeitas de que o futuro seria perfeito e que
eu conseguiria realizar todos os meus mais divinos desejos. Uma juventude que acreditou
que ficaria com ela, mesmo antes de tê-la conhecido.
Um segurança da galeria toca o meu ombro. A loja irá fechar dentro de 15 minutos. Mas
como partir se eu nunca voltei daqueles momentos que vivi?
Fico na ponta dos meus pés. Tento ver mais longe, tento ver o oceano, volte para mim!
Volte para mim! Contudo, tudo que escuto são folhas secas e pontiagudas a caírem no
chão. Outro outono, outro inverno, outro barco sem ela.
Sinto gotas de água em minha face. Lágrimas que voltaram ao lado dos primeiros flocos
de uma neve que não deixou de cair, que tem caído desde o dia do seu adeus, do último
abraço que ela me deu.
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Até quando? Até quando? Até quando conseguirei acreditar que ela sabe que eu existo?
Que eu penso nela? Até quando serei capaz de andar em frente, de procurá-la em cada
nova vida? De esperá-la com toda essa paixão que sinto?
Mas um belo dia eu verei,
A elevar-se a partir do extremo confim da periferia, um fio de fumo.
E depois o Bateau Mouche aparecerá.
E depois o Bateau Mouche ancorará no quai des Tuileries.
E estrondará o seu apito!
Viram?!
Ela veio!
E eu não irei ao seu encontro. Eu não.
Colocar-me-ei lá, sobre as escadarias da ópera e esperarei.
E saído da multidão de turistas, uma mulher, um pequeno ponto caminhará pelas ruas de
Paris.
Quem será? Quem será?
E como terá chegado aqui?
Que dirá? Que dirá?
Chamará Papillon de longe.
E eu não darei uma resposta.
Ter-me-ei escondido.
Um pouco por brincadeira,
Um pouco para não morrer ao primeiro encontro.
E ela um tanto em aflição, chamará, chamará:
Grande homem, cheiroso dente-de-leão.
Os nomes pelos quais me chamava quando me via.
Tudo isso acontecerá.
Eu prometo.
Retenha o medo!
Eu com uma fé inquebrável esperarei!
Esperarei!

8º Arrondissement
Les Champs Elysées
Tendo chegado, enfim, ao epicentro turístico de Paris, restam-me duas opções: escrever
sobre o Arco do Triunfo e os Champs Elysées e ficar aquém dos milhares de guias que já
tratam do assunto ou elaborar um pequeno guia intitulado “aquilo que um turista precisa
saber para não ser enganado em Paris”, um manual de sobrevivência que sempre desejei
escrever e entregar nos portões de desembarque dos aeroportos Orly e Charles de
Gaulle.
O oitavo arrondissement de Paris é, normalmente, o primeiro, do ponto de vista dos
turistas. Foi assim pra mim. Na primeira vez que vim a Paris, quis ficar em um hotel que
se localizava perto do Arco do Triunfo e achei que era lá que a vida acontecia. Realmente,
é lá que a vida acontece, mas não a vida do parisiense que admiro, na qual podemos
comprar peixe na feira e baguetes para colocá-las embaixo do braço (quel cliché). Hoje,
depois de quatro anos vivendo aqui, raramente atravesso os Campos.
Claro que esse é o lugar ao qual não podemos deixar de ir, em uma primeira visita a
Paris, mas, se você estiver planejando uma segunda visita à Cidade Luz, escreva-me e
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peça-me uma lista dos lugares que aconselho. Terei
muito gosto em compartilhar “aquilo que Paris tem de
melhor pra mim” com você, e o grande arco não
estará dentro do meu roteiro.
- Jornal
Nem todos os jornais que nos enfiam na barriga são
gratuitos. Apenas os jornais que nos dão no
metropolitano o são: Metro, 20mn e Direct Matin. Se
você decidir por segurar certo jornal que costumam
distribuir na rua, tenha a consciência de que irão
cobrar por ele.
Imagem: alguém lhe oferece um jornal, você segura o
jornal, esse alguém diz que o tal jornal custa cinco
euros, você lhe estica o jornal de volta, diz “não
obrigada(o)”, e esse alguém faz tudo para não pegar
o jornal de volta e receber uma pequena colaboração
por ele.
- Lista de assinaturas
Desconfie dos abaixo-assinados. Se você encontrar
uma pessoa dizendo que é muda e surda e pedindo
assinaturas, saiba que aquilo que ela está pedindo é
uma contribuição monetária para uma instituição que
não existe.
Imagem: você aceita assinar a folha que nos enfiam
na cara, a pessoa que está recolhendo assinaturas
lhe pede para assinar uma segunda vez, uma
terceira, ela tira o polegar do alto da folha, e você vê
um valor em euros.
- Anel
Tampouco aceite anéis que tenham sido encontrados
no chão por outra pessoa.
Imagem: uma pessoa finge encontrar um anel de ouro no chão, pergunta se o anel é seu,
você diz que não, ela lhe oferece o anel, dizendo que não usa bijuterias, você aceita, e ela
lhe pede uma colaboração por ele (afinal, trata-se de um anel de ouro e ela lho está
oferecendo).
- Miniaturas da torre
Essa é mais delicada, pois a pessoa que costuma vender miniaturas da torre Eiffel na
calçada não está roubando, está sendo explorada.
O problema aqui é que essas miniaturas têm vindo da China, ou seja, podem ter sido
pintadas com tinta tóxica, foram produzidas em fábricas onde há trabalho escravo e levam
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à falência lojas de souvenirs francesas que estão tentando pagar seus impostos e o
salário de seus funcionários. A pessoa que está ali vendendo a miniatura ganha pouco, e
o dinheiro costuma ir para um explorador de estrangeiros ilegais. O mesmo serve para os
vendedores de castanha assada.
- Muleta
Desconfie das pessoas que estejam de muleta e pedindo dinheiro; algumas são tão
curvadas que quase tocam a testa no chão enquanto caminham.
Quando trabalhei em Montreuil, cansei de ver pessoas andando normalmente e com uma
muleta na mão. Elas estavam indo em direção ao metrô para mais um dia de labuta.
- Mão-leve
O que aqui não tem de assalto à mão armada tem de carteirista. Tome cuidado com sua
bolsa, mochila, saco etc. Se for entrar em um metrô abarrotado de pessoas, coloque sua
mão na carteira, abrace sua mochila, sua bolsa e tenha sempre um olho na nuca. Muitos
carteiristas ficam andando de metrô para cima e para baixo à procura dos mais
desavisados (não é apenas no metropolitano onde esse tipo de roubo acontece por aqui).
- Pulseirinha colorida
Alguém irá com certeza lhe pedir para segurar a ponta de um barbante colorido. Você
poderá segurá-la, mas esteja consciente de que a intenção dessa pessoa será lhe vender
uma pulseira artesanal.
- Jogo dos copinhos
Tenho visto muito esse golpe ultimamente. Trata-se daquele velho jogo de colocar uma
bolinha embaixo de três copinhos e de misturar os copinhos para que você aposte no
lugar onde você pensa que a bolinha está.
Passe longe. Uma pessoa da equipe de golpistas costuma fingir que é turista e apostar
dinheiro somente para atrair os jogadores inveterados. Não sei como fazem, mas sei que
você sempre perderá o seu dinheiro.
- Almoço
Três boas opções para tapear a fome (nossa vez de dar um golpe): “Paul”, “Brioche Doré”
e “Pomme de Pain”.
Golpistas existem em todo o mundo, e detesto que as pessoas sejam enganadas por
causa de uma boa fé. Por favor, envie essa lista aos marinheiros de primeira viagem e
não deixe de lhes dizer para aproveitar ao máximo o lado positivo de Paris, que é muito
maior do que aquele onde podemos encontrar esses detalhes.
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7º Arrondissement
Les Invalides
Como já falei da Torre Eiffel quando escrevi
sobre o 16° arrondissement, aproveitando
uma deixa do filme Inception, hoje darei
espaço a outros três pontos turísticos de
Paris: o museu Rodin (Sexus), a capela da
Medalha Milagrosa (Nexus) e Les Invalides
(Plexus).
A primeira vez que fui tocado pela musa foi
graças à estátua do Pensador, de Auguste
Rodin. Estava folheando a enciclopédia
Larousse de uma amiga, ainda no Brasil,
quando, virando uma página, dei de cara com
o homem de bronze.
Todos sabem onde se encontra o chacra da
criatividade.
Até hoje, nenhuma outra obra artística me disse tanto quanto essa. Está tudo ali, não
esculpido, mas em significado. Chapado e imaculado (stoned and immaculate – Jim
Morrison). O corpo limitado do ser humano em contraste com o universo infinito, o qual
pode ser explorado, por alguns, sem que tenhamos de sair do lugar.
« The silence tell me in secret everything, everything. »
"O silêncio me conta em segredo tudo, tudo."
(Let the Sun Shine, trilha sonora do filme Hair)
Naquele dia, comecei a ser um apaixonado por esculturas. Passei por Dali, Camille
Claudel, Canova e parei em Michelangelo, o Divino, consciente de que, pra lá, não existe
mais nada. E foi graças a Camille Claudel, a louca desvairada, que pudemos conhecer
uma das histórias de amor mais trágicas da História da Arte.
Ela, jovem, solteira, bonita, apaixonada por um artista reconhecido, velho, casado. Dizem
que ela foi capaz de esculpir a face de Rodin depois de tê-lo visto apenas uma vez.
Quando Rodin resolveu cortar as ligações que mantinham e permanecer ao lado de sua
esposa, Camille quebrou as obras que tinha feito, começou a viver com trinta gatos e
morreu em um hospício. Felizmente, alguns de seus trabalhos sobreviveram, e hoje
também se encontram no museu Rodin, no 7° arrondissement.
Outra obra do escultor que me estimula a refletir é a Porta do Inferno, localizada nos
jardins do museu, sendo que, desta vez, o contraste fica por conta da Porta do Paraíso,
localizada no Batistério de São João, em Florença, na Itália.
Existem duas opções para visitar o museu: apenas os jardins e os jardins + o museu.
Aconselho veementemente ao visitante a entrar no atelier onde Auguste trabalhou e
viveu. Para quem gosta de escultura, é um prato cheio, mesmo que seja cheio da cabeça
do São João Batista.
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Subindo a estátua do corpo humano, encontramos a capela da Medalha Milagrosa, na
Rua do Bac, lugar de repouso da irmã Catherine Labouré e um dos pontos turísticos mais
visitados de Paris, sendo você religioso ou não. Conta a história que Nossa Senhora
apareceu para a freira e lhe pediu para fazer uma medalha que levaria suas graças a
quem lhe portasse, e apenas no ano passado reconheci a medalhinha que minha avó tem
usado desde jovem perto do coração.
O sexo ficou para baixo, o amor ficou para baixo, chegamos à lógica.
Se você ainda estivesse vivo daqui a duzentos anos, você construiria um templo para
homenagear Hitler, Mussolini, Mao Tsé-Tung ou Estaline? Ou um dos maiores
estrategistas de guerra da história da humanidade? Pois é, eles o fizeram, apenas para
recordar-nos o período em que a França fora a senhora do mundo, mesmo que essa
posição tenha sido alcançada graças a muita opressão e pilhagem. Mais valia terem feito
um templo para homenagear Beethoven, que havia intitulado a terceira sinfonia de
Buonaparte e que mudara o seu nome para Eroica após saber o que o autoproclamado
imperador andava fazendo em nome da liberdade.
Enfim, se você entrar no hotel dos inválidos para ver o túmulo de Napoleão, você terá de
se curvar diante de seus restos mortais, já que a urna de mármore onde eles se
encontram fora estrategicamente colocada para nos levar a realizar tal vênia.

6º Arrondissement
Geração Perdida
Acorde cedo. Caminhe pelas ruas de Paris e procure uma mesa para escrever no Les
Deux Magots, ou no Café de Flore. Almoce na Brasserie Lipp. Antes na Closerie des
Lilas. Passe a tarde no jardim do Luxembourg, leve o livro "The Sun Also Rises" para ler,
depois visite Stein, Fitzgerald, e Papa Hemingway. Procure a placa que indica o lugar
onde a livraria Shakespeare and Company se encontrava, na altura em que Sylvia Beach
aceitou publicar a primeira edição do Ulysses de James Joyce. Tome um aperitivo no La
Rotonde, outro no Le Select e jante uma belle entrecôte saignante no Polidor. Pronto.
Você agora faz parte da geração perdida e poderia até ter participado do último filme do
Woody Allen.
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Outras sugestões para a sua jornada: caçar com o seu filho, no jardim do Luxembourg, os
pombos que vocês irão comer no jantar; jantar na Brasserie Lipp e comer um jarret de
porc com chucrute; passar a manhã ou a tarde escrevendo na Closerie des Lilas, perto do
Marechal Ney; ou aprender a escrever com Cézanne no museu do Luxembourg. Se eu
não estivesse satisfeito com o meu arrondissement e se os preços do sexto não fossem
tão mais caros do que aquele que eu pago, seria lá onde eu gostaria de estar morando,
perto do Odeon e da Igreja Saint-Sulpice, perto da Rose Line e entre os cafés onde eu
poderia estar tentando escrever um livro menos comercial do que o código de Dan Brown.
Se bem que Paris mudou muito desde o período pós-guerra (primeira). Lá se foi o tempo
em que era possível viver aqui com dois dólares por dia e passar a tarde inteira na
Closerie quase sem consumir e escrevendo. Hoje, se você quiser fazer uma refeição no
La Rotonde, prepare a carteira. Vários restaurantes de Paris abusam nos preços apenas
porque um desses escritores, que viveram aqui com dificuldades financeiras, fora um de
seus clientes ao menos uma vez.
O restaurante Polidor somente aceita pagamento em cash, e o banheiro do restaurante é
turco.
Tenho uma prima que não levou a sério essa informação. Estávamos caminhando pelo
Boulevard St-Germain, ela me disse que precisava ir ao banheiro, e eu lhe dei duas
opções: procuraríamos uma das cabines públicas e gratuitas de Paris, ou esperaríamos
até que chegássemos ao restaurante, se ela não se importasse de utilizar um banheiro
turco. Ela riu de mim e escolheu a segunda opção, e gostaria de ter feito uma foto da cara
dela quando ela voltou para a mesa.
"If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for
the rest of your life it stays with you, for Paris is a moveable feast." (Ernest Hemingway)
"Se você é sortudo o suficiente para ter vivido em Paris quando jovem, então aonde quer
que vá para o resto de sua vida Paris permanece com você, porque Paris é uma festa
móvel."
Não tenho a pretensão de criar um movimento literário e cheguei a Paris com 37 anos,
mas todos os arrondissements de Paris também partirão comigo, principalmente o sexto.

5º Arrondissement
La Place de la Contrescarpe
No 5° arrondissement, você poderá comer um Extra Pitá no Quartier Latin, tirar uma foto
na frente da fonte Saint-Michel, visitar os imortalizados do Pantheon, passear pelo Jardim
de Plantas, ir ao Zoo, ter um ângulo único da Notre-Dame a partir do terraço do mundo
árabe e jantar nos arredores da Place de la Contrescarpe, ápice desse arrondissement;
Hemingway viveu a poucos metros de lá, Paul Verlaine morreu a poucos metros de lá, e
duas placas indicam os locais.
Há outra placa perto da fonte de Saint-Michel que indica o prédio onde Villa-Lobos viveu.
E mais uma que indica onde André Breton iniciou a escritura automática do surrealismo.
Acho que nunca comentei sobre isto: Paris está cheio de placas!
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Wagner viveu aqui, Mozart se hospedou com a sua mãe aqui, Abelardo e Heloísa se
encontravam aqui, Santos Dummont se hospedou aqui, Lizt se hospedou aqui, Chopin
tocou aqui, Alexandre Dumas nasceu aqui, seu filho aqui, Victor Hugo viveu aqui,
Delacroix morou aqui, Theo hospedou Van Gogh aqui, Camille Claudel partiu pro hospício
daqui, a guilhotina que decapitou os reis ficava aqui, Picasso pintou aqui, Goya se
hospedou aqui, a livraria Shakespeare and Company ficava aqui, o jovem Maurice
Nãoseiquem deu sua vida pela França aqui etc.
Quero contar um caso antes que coloquem uma placa indicando o prédio do sexto
arrondissement onde o presidente Chirac viveu. Estava tomando um aperitivo com minha
mulher e uma amiga num restaurante até que comentei alguma coisa sobre o antigo
presidente. Quem, então, de repente, apareceu? O próprio! Sorrindo e cumprimentando
as pessoas, como um bon vivant. Fantástico! Claro que comecei a citar o nome da Carla
Bruni. Contudo, para minha decepção, essa nunca apareceu.
De volta ao quinto, a Place de la Contrescarpe e a Rue Mouffetard foram a maior surpresa
que tive quando vim morar em Paris. Acho que as pessoas apenas vão lá depois da
segunda visita à cidade. É um lugar turístico, mas com um turismo diferente. As pessoas
estão lá para respirar Paris, comer, rir, viver Paris! Longe dos grandes clichês e com a
única preocupação de estar entre amigos.
Tenho levado todas as minhas visitas ao restaurante Pot de Terre, à la bonne franquette,
onde aprendi a gostar de escargô, provei deliciosos magrets de canard e me apoiei nas
mesas de madeira que sustentaram outrora os cotovelos dos mosqueteiros do rei; tudo
isso iluminado por candelabros cravados nas mesas.
Visita boa aqui sempre mereceu o meu « fechar Paris com chave de ouro », que consiste
em um passeio de Bateau-Mouche (Les Vedettes du Pont Neuf) durante o lusco fusco,
jantar na Place de Contrescarpe e reentrar em casa a pé, tarde da noite, passando pelo
Pantheon, pelo Boulevard Saint-Germain, Notre-Dame e beirando o rio Senna até a rua
do Louvre, reta final pra minha casa. E, apesar das horas às vezes avançadas, jamais tive
um problema de segurança.
Como amo essas caminhadas noturnas por Paris.
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Não posso deixar de fazer uma publicidade a um restaurante de uma amiga. Caso
queiram provar uma comida diferente, servida por pessoas queridas, procurem o
restaurante tibetano Pema Thang na rua de la Montagne Sainte Geneviève. Os
proprietários são refugiados tibetanos e uma bela foto do Dalai Lama tem sido uma das
minhas melhores companhias para jantar.

4º Arrondissement
Notre-Dame
Quando comecei a ler Os Miseráveis, em 2001, acreditava que este seria capaz de
destruir o miserável que eu tinha em mim. Mais do que uma lição de estilo, buscava,
através de sua leitura, encontrar o meu próprio humanismo, sentimento este até hoje
inacessível.
Tampouco terminei de ler o livro.
Verdade seja dita: o livro é enorme e contem demasiados detalhes. Contudo, isso não nos
impede de o colocarmos na próxima sonda espacial Voyager, dando sequência à sinfonia
de Beethoven e aos números primos.
No quarto arrondissement: a Place des Voges, última morada do escritor Victor Hugo.
Aliás, aconselho a verem o filme que conta a história de uma de suas filhas, Adele H, que,
assim como Camille Claudel, enlouqueceu de amor e foi representada pela bela Isabelle
Adjani, antes de, dizem, também ter enlouquecido. Nesse filme, poderão ver a praça e
ela.
Coincidentemente, dentro do mesmo arrondissement, também encontramos a Catedral
Notre-Dame, palco de outra obra do mesmo escritor e testemunha do amor incondicional
entre a cigana Esmeralda e o corcunda Quasimodo. E aposto que muitos ficarão
surpresos ao saberem quem havia escrito tal livro.
E como esquecer a ilha de St-Louis, com suas poucas e charmosas ruas a se espalharem
em todas as direções de Paris através de pontes, inclusive daquela, onde podemos ver a
estátua de San Geneviève, que foi esculpida com o mesmo material e pelo mesmo
escultor que fez uma das mãos do Cristo Redentor.
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L'Hotel de Ville, com suas exposições; le village de
St-Paul, sempre referenciado nos livros de
turismos; Le Marais, para quem gosta de cafés,
galerias, boates GLS, moda...
O mais engraçado é que minha esposa e eu nos
mudamos e tenho escrito este texto sentado num
café em Antibes, no sul da França, mas a poucos
metros de um busto de Victor Hugo, que passou
quaisquer horas aqui em 1839 e que guardou um
ótimo souvenir desta cidade.
"Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante. Le soleil,
la femme, l'amour sont ici chez eux. J'en ai encore
le resplendissement dans les yeux et dans l'âme."
Adapto sua criação.
"Tudo em Paris irradia, tudo estonteia, tudo encanta. Os cafés, a mulher, o amor nos
fazem sentir lá em casa. Eu ainda tenho o resplendor de tudo isso dentro dos olhos e da
alma, mesmo depois de ter partido."

3º, 2º e 1º Arrondissements
Les Halles
Minha esposa e eu vivemos durante quatro anos no segundo arrondissement de Paris, na
Rue d’Argout, num dos bairros mais centrais da cidade. Em 2008, quando chegamos de
Portugal, pedimos para visitar aquele que seria o nosso futuro apartamento
principalmente por que ele ficava a dez minutos a pé do meu trabalho. Contudo, uma vez
descoberto o que significava morar ao lado da Rua Montorgueil, decidimos não ir mais a
lugar algum, mesmo depois de ter mudado de emprego e ter ido trabalhar em uma das
portas da cidade.
A Rua Montorgueil foi um achado. Não encontramos melhor lugar para o nosso café da
manhã sabatino. Infelizmente, ela não possuía uma esplanada perfeita, mas mesmo
assim era onde começávamos invariavelmente os nossos sábados.
Moramos perto dos museus do Louvre e Pompidou e na boca do estômago dos
transportes públicos parisiense: a estação Les Halles, local onde ficava o antigo mercado
de Paris, o ventre de Paris, título de uma das obras de Émile Zola.
E por falar em ventre, aqui vai um pequeno léxico daquilo que mais gostava de comer em
Paris. Acho que não custa nada tentar falar o idioma do país onde estamos. É uma
questão de interesse e respeito pela cultura local, apesar de já me ter sentado em
restaurantes na França e o garçom me ter dado as boas vindas em inglês.
Excusez-moi, je voudrais... = com licença, eu gostaria de…
Un croissant aux amandes = croissant com amêndoas
Une flute gana = uma baguette mais encorpada
Du magret de canard = pato cortado em fatias
Un cannelé = pequeno doce de canela
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Un beignet au caramel = sonho com recheio de creme de leite
Un pavé de rumsteack saignant = um grosso pedaço de carne mal passado
Des escargots à l’ail = caracol no alho quente
Un tartare de saumon = tartare de salmão
Un tournedos façon Rossini = carne com fígado de ganso
Des coquilles St-Jacques = videira
Des pâtes aux truffes = pasta com molho de trufas
Un café allongé = café numa grande taça
Un verre de vin rouge = uma taça de vinho tinto
Une carafe d’eau = uma garrafa de água da casa
S’il vous plaît = por favor
Merci = obrigado
Transformei-me num amante da culinária francesa, mas também tenho apreciado o lado
piquenique, principalmente aqueles que são feitos na margem do rio Senna, mais
exatamente na ponta da Île de la
Cité e com uma vista imaginária
para as esculturas renascentistas
que estão no Louvre.
Compre um presunto cru, três ou
quatro queijos franceses, duas
baguettes, um vinho, alguns
pratos e copos descartáveis,
guardanapos, alguns salgadinhos
e uma água gasosa e coloque
tudo isso numa mochila, junto de
uma canga, algumas facas e um
saca-rolha. Mais perfeito ainda
apenas se o piquenique for feito
com um grande amigo, quem
talvez esteja passando pela
cidade.
Voltando a la rue d’Argout…
Hoje, quando alguém me pede
para aconselhar um hotel em Paris, digo para que procure um que fique num dos três
primeiros arrondissements, já que fazer o acampamento nesses bairros facilita tanto a
vida de quem está na cidade para viver quanto das pessoas que estão em Paris apenas a
passeio. Claro que os apartamentos e os hotéis são mais caros, mas preferimos viver
num estúdio bem localizado e seguro a uma casa onde a noite terminava cedo.
A partir da estação Les Halles, você pode:
Norte:
Aeroporto Charles-de-Gaule (RER B)
Montmartre
Pigalle
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Sul:
Aeroporto Orly (RER B)
Boulevard Saint-Germain
Jardim de Luxemburgo
Leste:
Disneylândia Paris (RER A)
Bastilha
Père-Lachaise
Oeste:
La Défense (RER A)
Arco do Triunfo
Torre Eiffel
O que facilita a vida na hora de voltar pra casa se você quiser jantar tanto perto da Torre
Eiffel quanto em Montmartre, tanto na Place de la Contrescarpe quanto em Pigalle.
Bem, não sei se você irá seguir os meus conselhos, não sei se você irá improvisar ou se
você irá seguir algum guia turístico, mas uma coisa é certa: uma vez em Paris, para
sempre Paris.
"We’ll always have Paris."
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