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FRAGMENTOS DE UM DIÁRIO INEXISTENTE - III

Vôo de Belgrado para Barcelona

No jornal, um texto que recorto e coloco na maleta de mão. O autor é W. Timothy Gallway:
“Quando plantamos uma roseira, notamos que ela fica dormindo muito tempo no seio da terra, mas ninguém ousa critica-la, dizendo: “voce não tem raizes profundas”  ou “falta entusiasmo na sua relação com o campo”. Ao contrário, nós a tratamos  com paciencia, água, e adubo. 
“Quando a semente se transforma em muda, não passa pela cabeça de ninguém condena-la como frágil, imatura, incapaz de nos brindar imediatamente com as rosas que estamos esperando. Ao contrário: nos maravilhamos com o processo do nascimento das folhas, seguido dos botões, e, no dia em que as flores aparecem, nosso coração se enche de alegria. 
“Entretanto, a rosa é a rosa desde o momento em que colocamos a semente na terra, até o instante em que, passado seu período de esplendor, termina murchando e morrendo. A cada estágio que atravessa – semente, broto, botão, flor – expressa o melhor de si. 
“ Também nós, em nosso crescimento e constante mutação, passamos por vários estágios: vamos aprender a reconhece-los, antes de criticar a lentidão de nossas mudanças.” 
 
Brissac, França

Durante minha estada no castelo alugado por  uma revista brasileira, um jornalista da região vem me entrevistar. No meio da conversa, assistida por outras pessoas, ele quer saber:
- Qual foi a melhor pergunta que um reporter já lhe fez?
Melhor pergunta? Acho que já me fizeram TODAS as perguntas, menos a que ele acaba de fazer. Peço tempo para pensar, estudo as muitas coisas que queria dizer e nunca quiseram saber. Mas no final, confesso:
- Acho que foi exatamente esta. Já tive perguntas que me recusei a comentar,  outras que me permitiram falar sobre temas interessantes, mas esta é a unica que nao tenho como responder com sinceridade. 
O jornalista anota. E diz:
- Vou lhe contar uma interessante história. Certa vez, fui entrevistar Jean Cocteau. Sua casa era um verdadeiro amontoado de bibelôs, quadros, desenhos de artistas famosos, livros, Cocteau guardava tudo, e tinha um profundo amor por cada uma daquelas coisas. Foi então que, no meio da entrevista, eu resolvi perguntar: “se esta casa começasse a pegar fogo agora, e voce só pudesse levar uma coisa consigo, o que escolheria?” 
- E o que Cocteau respondeu? – pergunta Alvaro Teixeira, responsável pelo castelo onde estamos, e grande estudioso da vida do artista frances. 
- Cocteau respondeu: “Eu levaria o fogo”. 
E ali ficamos todos, em silêncio, aplaudindo no íntimo do coração a resposta tão brilhante. 


 

 Contos -  Duas historias da sabedoria zen

O presente dos insultos

Perto de Tokyo vivia um grande samurai, já idoso, que agora se dedicava a ensinar o zen budismo aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. 
Certa tarde, um guerreiro – conhecido por sua total falta de escrúpulos – apareceu por ali.Era famoso por utilizar a técnica da provocação: esperava que seu adversário fissesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligencia privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. 
O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrota-lo, e aumentar sua fama. 
Todos os estudantes se manifestaram contra a idéia, mas o velho aceitou o desafio. 
Foram todos para a praça da cidade, e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direçao, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos – ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provoca-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. 
Desapontados pelo fato de que o mestre aceitara tantos insultos e provocaçoes, os alunos perguntaram: 
- Como o senhor pode suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós?
- Se alguém chega até voce com um presente, e voce não o aceita, a quem pertence o presente? – perguntou o samurai.
- A quem tentou entrega-lo – respondeu um dos discipulos.
- O mesmo vale para a inveja, a raiva, e os insultos – disse o mestre. – Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo.





Onde está o guarda-chuva

Ao cabo de dez anos de aprendizagem, Zenno achava que já podia ser elevado à categoria de mestre zen. Em um dia chuvoso, foi visitar o famoso professor Nan-in. 
Ao entrar na casa de Nan-in, este perguntou:
- Voce deixou o seu guarda-chuva e os seus sapatos do lado de fora?
- Evidente – respondeu Tenno. – É o que manda a boa educação. Eu agiria assim maneira em qualquer lugar.
- Então me diga: voce colocou o guarda-chuva do lado direito ou do lado esquerdo dos seus sapatos?
- Não tenho a menor idéia, mestre. 
- O zen budismo é a arte da consciencia total do que fazemos – disse Nan-in. – A falta de atenção nos pequenos detalhes pode destruir por completo a vida de um homem. Um pai que sai correndo de casa, nunca pode esquecer um punhal ao alcance do seu filho pequeno. Um samurai que não olha todos os dias a sua espada, terminará encontrando-a enferrujada quando mais precisar dela. Um jovem que esquece de dar flores a sua amada, vai acabar por perde-la. 
E Zenno compreendeu que, embora conhecesse bem as técnicas zen do mundo espiritual, havia se esquecido de aplica-las no mundo dos homens.


Reflexões do guerreiro da luz

O guerreiro luz as vezes se  comporta como  água, e flui por entre os muitos obstáculos  que  encontra. 
 Em certos momentos, resistir significa ser destruído.Nestas horas,  ele se adapta as circunstãncias. Aceita, sem reclamar, que as pedras do caminho tracem seu rumo através das montanhas.
Nisto reside a força da água: ela jamais pode ser quebrada  por um  martelo,  ou ferida por uma faca. A mais poderosa  espada  do mundo é incapaz de deixar uma cicatriz em sua superfície.
 A  água de um rio adapta-se ao caminho que é possível, sem esquecer do seu objetivo: o  mar. Frágil em sua  nascente,  aos poucos  vai ganhando a força dos outros rios que encontra. 
E, a partir de determinado momento, seu poder é total.
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