
EM ANÁLISE 

POR Diana Corso 

SUBI NA MONTANHA e nenhum deus 
falou comigo, não tive a sorte de Moi
sés e Maomé. Mas sem dúvida encon
trei algo grande: o pânico. A paisagem 
altíssima era de tirar o fôlego. Para os 
outros turistas, aquele era um mo
mento de deleite, para m i m uma ci
lada. Enquanto os outros tiravam fo
tos, fiquei encostada na parede de pe
dra, refém das golfadas de medo. O 
precipício me sussurrava ameaças de 
morte. Sem opção, tive de descer com 
a ajuda paciente de companheiros de 
caminhada. Desci, prometendo nun
ca mais ignorar essa covardia. 

O medo de cair afeta alguns e é 
irrelevante em outros. Muitos têm a 
tranquilidade de deixar os olhos pas
searem além do parapeito, da beira. 
Parece óbvio, qualquer um teria direi
to a esse prazer. Afinal, se você esti
ver apenas olhando para baixo e não 
mexer nenhum músculo, obviamente 
não cairá. No entanto, meus sentidos 
negam-se a essa conclusão lógica. 

Pelo menos os sonhos são de
mocráticos: todo mundo alguma noi
te despencou no vazio, numa visita 
onírica ao pesadelo da vertigem. Por 
sorte, o despertar sempre ocorre no l i 
mite do encontro fatídico com o chão, 
mas acordamos suados, coração ace
lerado. Esse tipo de sonho ocorre por
que a angústia, sentimento universal, 
se parece muito com a vertigem. 

Para o angustiado, não há na
da que garanta sua segurança. Mes
mo que pontuais, as crises de pânico, 
que são como grandes ondas de an
gústia, aparecem alguma vez na v i 
da. Elas são experiências de desam
paro, nas quais fica-se indefeso como 
um recém-nascido. Tudo se apaga, f i 
camos à mercê de um perigo difuso, 
mas intenso, reféns do próprio corpo. 
Só sabemos do medo de que o cora
ção pare ou dispare, da pele sensível 
que se crispa a qualquer toque. Cabe
los eriçados, olhos cegos, ficamos ton
tos, nauseados, imobilizados, presas 

fáceis da morte. Nesse momento, o 
corpo é "ele" e o pensamento é "eu", 
não somos a mesma coisa. 

Nas alturas, em pânico não vejo a 
paisagem, o vazio parece ditar ordens 
ao corpo. E chama, pede que me en
tregue, afrouxe as mãos que me pren
dem à rocha, coloque o pé num lugar 
errado. O perigo que ameaça os me
drosos de altura é interior. É o medo 
de ir ao encontro da morte movidos 
por uma força que não dominamos. 

Invejo a sorte dos senhores do 
seu equilíbrio, a quem a vertigem não 
lembra quão sutil é o elo que nos liga à 
vida. Mas me consola acreditar que o 
medo de deixar-se cair é apenas uma 
das formas pelas quais a morte se insi
nua a cada um. A fragilidade é univer
sal, cada um tem a sua. Você não? • A ut
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Text Box
Fonte: Vida Simples, São Paulo, n. 133, p. 58, jul. 2013.




