
2. Descartes no metrô

Stockholm está perfeitamente cinza. Meio-branca, meio-
-cinza, com os prédios marrons variando entre o ocre e o ter-
racota. Muito gelo nos telhados. Várias tonalidades de branco.
Provavelmente esta combinação de branco, cinza e marrom está
completamente difundida pela velha cidade. Espalha muito lon-
ge uma monotonia sofisticada e arcaica. Tempo ruim com uma
neve fininha caindo. Alguém me repete que este foi o pior inver-
no dos últimos 40 anos. Imagino que dizem isto a cada inverno
para todos os turistas.

Muito barulho de carros de bombeiros. Algum tempo de-
pois, mais sirenes.

O que eu buscava exatamente era sentar-me, cansado de an-
dar, mas também procurava uns fones de ouvido. Desejo de fones
de ouvido. Demorei para perceber que não era muito exatamen-
te para ouvir música, meu pretexto inicial, mas muito provavel-
mente para aquecer minhas orelhas congeladas. No dia anterior,
minha filha não havia permitido que comprasse um boné russo,
revestido de pele, com aparência de apetrecho bolchevique. Fiquei
desejando algo mais quente para as orelhas de abano e devo ter
chegado aos headphones vendo algum transeunte com cara de D].
Seguia a ideia fixa, lutando pouco contra ela, cedendo e sabendo
que iria consumar-se. Quando me perguntam sobre que tipo de
fone em alguma das lojas, respondo, presto, que «: Yes, to listen to
music", negando automaticamente qualquer utilização em i-pods
ou games. Prossigo a peregrinação no tempo absolutamente inós-
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pito. Vitrines. Vitrines e paredes com produtos pendurados. Mais
vitrines. Um headphone cai no chão. Sorry. Recoloco no suporte.
Não me serve. Alguma sirene ressoa ao longe.

Meu trajeto é sinuoso. Percebo mais adiante que pessoas
olham para os vários carros de bombeiros das imediações. Os
veículos são vermelhos. Eles estão agora estacionados em frente
à estação C-Centralen, a que me dirijo por inércia e fracasso na
busca dos fones para ouvidos frios. desço uma larga escadaria.
Uma plataforma ampla, onde um evangélico cantava à capela de
manhã cedo. Agora está molhada, úmida com o gelo da neve
sujo e derretido em crostas derrapantes ... Por ali embaixo, al-
guns carros de polícia, furgões estacionados, traficantezinhos
encostados em pilastras, louras platinadas suburbanas do arqui-
pélago sueco. Alguma coisa está fora do normal. Penso em um
atentado, penso em fogo no subterrâneo. Penso que nada de es-
pecial acontece. Não faço ideia. Não disponho de critério algum
para avaliar. Preciso tapar as orelhas.

Entro na estação do metrô e ainda demoro para perceber
algo diferente lá dentro. É uma estação bastante central, muitís-
simo principal, dotada de enorme fluxo. Está na hora de fim do
expediente. Uma fila com muitos velhinhos abonados, que de-
vem mostrar seus cartões de plástico como eu devo mostrar meu
passe de turista, alerta-me para algo irregular. Uma pequena
multidão na descida da plataforma que vai para Hãsselby Strand
congestiona o caminho. Uma senhora atrás de mim pergunta
algo em sueco, respondo em inglês, o de sempre: - I'm sorry; falo
em inglês (o que significa que dansk, svenka, finn e norge não são
minha praia, o que ela entende).

O caixa-fiscal de paletó azul de marinha me responde que
para chegar até meu destino em Brommaplan terei que fazer ou-
tra triangulação, pois o caminho direto está impedido. Pergunto-
-lhe aquilo que já sabia ou fortemente desconfiava. Já tinha visto
muitas vezes em Paris, algumas no Rio de Janeiro e uma vez em
São Paulo. Adivinhei que ele respondia a todos sobre o problema
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ocorrido, então pensei que, mesmo sendo estrangeiro, poderia
ter direito a uma boa explicação.

Vejo naquilo a oportunidade de me juntar aos meus compa-
nheiros de pesquisa tão distantes naquele momento. Já havia
saído do Karolinska Institut e voltava para a pesquisa de cam-
po. O campo não me abandonava jamais. O metrô carioca ou
paulista me vêm à cabeça com suas esquivas, evasivas e dene-
gações. Tentamos estabelecer alguma cooperação em certo mo-
mento. Descobrimos apenas que a namorada de alguém seria RP
do metropolitano carioca, especializada em dissuadir jornalistas
quanto às notícias de suicídio ou acidentes no metro (sic). Talvez
a moça seja mais um personagem de muitas reconstruções que
emergiu no campo. Nada minimamente fidedigno quanto a seu
cargo, assim como não foi possível identificá-Ia. Pensei também
na linha férrea. O que sabemos sobre o trem da Central não está
documentado. Inexistem dados com algum valor epiderniológi-
co. Em contrapartida, pacientes das emergências falam bastante
sobre a linha férrea como um método líquido e certo, embora não
costumem mencionar os trens do metrô.

Pergunto o que houve. Resposta imediata: «: Somebody fell on
the rails", Assim, seco e discreto: alguém caiu nos trilhos. Passei
a portinhola, ato contínuo ele passa ao cliente seguinte.

Noto que não havia dito" se jogou". Em inglês, to fali significa
simplesmente cair. Já é outono, é o momento do cair das folhas,
em sua hora e momento adequado. Fali, fell, fallen. Waterfalls são
quedas d'água, ete. O versinho vem à cabeça insidioso: "Humty
Dumpty sat on a wall. Humty(1umpty had a great fali". Mais um hu-
mano que se pensou descartável. O guardinha não me pareceu
alguém muito treinado, senão pelo hábito. Evidentemente seria
difícil dimensionar a expressão "cair", noutro idioma, fora de
uma cultura e de um metrô que convivem diariamente com o
suicídio. Talvez não se expresse bem em inglês.

O metrô de Kopenhagen é curto e simples. As novas portas
de vidro que impedem acesso à linha até a chegada do trem fo-
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ram colocadas há alguns anos. A linha 1 de Paris está testando
esse tipo de proteção desde o início de 2011. Já conhecia ambas,
assim como conhecia as iniciativas de prevenção suecas. Con-
dutores de trens do Reino Unido recebem tratamento especial
a cada evento. Condutores do Metropolitain de Paris dão depoi-
mentos secretos ao grupo que realiza um documentário.

Sigo pelo meu novo caminho olhando os inúmeros cartazes
que anunciam uma das bodas da década. Víctorià, filha da rainha
Sílvia da Suécia, que seria de algum modo brasileira, vai casar-
-se com um plebeu (sobe-se ao trono, mas não se cai dele - o
monarca é eventualmente derrubado, ou aliás, era). Permanece
possível cair do trono da existência.

Percebo que os fones não serviriam para o frio nem para me
impedir de escutar esses pensamentos. Imagino agora que devo
fazer um minuto de silêncio. Estranho pensamento, pois estou
em silêncio há algumas horas, falando apenas banalidades em
inglês: "thanhs, thank you, not at ali, indeed, I beg your pardon, please
would you help me, don't mention it, etc.". Na verdade, a neve me
cala, mas o frio extremo quase me obriga a falar comigo mesmo
em voz alta. Descartes teria escrito as famosas Meditações de-
fronte ao calor de uma lareira, naquelas terras, em latim, junto
à rainha Cristina.

Percebo que o minuto de silêncio tem uma estranha conexão
com a vida que continua. É um protesto sutil contra a rapidez
com que a vida prossegue. Por que não deveria ela, verdadei-
ra soberana, prosseguir? E ainda seria preciso compreender por
que a vida deveria voltar-se para aqueles que a abandonam. De
que modo os vivos são acossados por um tipo especial de morte.

Assim como já se disse anonimamente na Ponte Rio-Niterói,
por muitas vezes, que era "pro suicida morrer logo!" (pois já
passava da hora de chegar em casa), frase igualmente concebível
em muitas estações de rpetrô de muitas megacidades, eu sinto
novamente a enorme indiferença dos vivos em relação ao suicí-
dio. Todos se assustam e estranham durante alguns momentos,
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mas passam rapidamente para outro tema, pois não se pode ficar
no suicídio por muito tempo. Talvez um minuto em silêncio seja
a justa medida. Exatidão de um minuto. Ele ê pura transição, es-
tranha metáfora do fim e da finitude. Jocasta pendurada no cen-
tro absoluto da casa. Percebo que meu protesto está voltado para
a questão da eloquência da morte autoinflingida. Penso então
que devo realmente fazer um minuto de silêncio, do silêncio em
que já estou mergulhado, um minuto ainda mais solene porque
mais inútil, imperceptível e derrisório.

Lembro-me da rainha Cristina da Suécia, aquela que atraiu
Descartes para a sua corte e, caprichosa, queria discutir Aristó-
teles de madrugada, ou quando lhe dava na veneta. Acredita-se
que o grande dualista sofreu com isto. No retrato pintado por
Frans Hals; nosso filósofo não parece muito feliz. A rainha pe-
diu a Descartes que escrevesse um bal/et! Não se pode saber o
tamanho exato da decepção, pois o mestre morreu de congestão
pulmonar algum tempo depois.

Fiz o meu minuto de silêncio pelo morto.

Voltei na neve, pelo desvio exigido, pensando que sempre
gostei mais de Spinoza e de Leibniz do que de Descartes. Certa-
mente foram seus melhores interlocutores, junto com Arnauld.

(
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