Contando a História
por Celso Denis de Lima
Com o passar dos anos, visitamos inúmeros locais, escalamos várias vias, conhecemos muitas pessoas,
fazemos amizades e no fim de uma viagem ou que seja um dia de escalada, levamos tudo que foi passado
naquele período para toda vida, para contarmos aos filhos e até aos netos.
Independente de onde sejam, estes lugares têm suas particularidade, têm suas formas de escalar, trilhas,
dificuldades, prazeres e magias. Tudo isso que escrevi até agora e tudo mais que certamente possa ter
esquecido é que fazem a história de cada lugar. O Parque Aventura Maria Inês Tournier Rodrigues é um
desses lugares. Alguns até me questionam o por que eu sou tão apaixonado pelo lugar e prontamente eu
respondo: Pela qualidade das vias e principalmente pela história, saber que pessoas como Bitto Meyer,
colocaram seu suor e trabalho para nos deixar como legado, vias da mais alta qualidade técnica.
Lembro com saudade dos finais de tarde na pedreira, escaladas até as dez horas da noite, braços duros, dedos
doloridos mas, a vontade de escalar mais uma via. Hoje olhando de fora, vendo o abandono e a depredação,
muitas vezes faço meia volta e vou para casa decepcionado e triste, refletindo, não pelo dia de escalada que
possa ter perdido mas, me perguntando como as nossas autoridades e governantes podem deixar algo tão
bonito para a cidade, para o povo e comunidade, para o esporte e a cultura local, chegar aquele estado!
O único consolo é saber que o depois de tudo que se possa fazer para tentar acabar com aquele magnífico
local, ainda restará a Rocha, ainda restará o Montanhismo e a Escalada, ainda restarão os Amigos e os
Pioneiros, mas principalmente restará a História, que falará das pessoas boas e esquecerá das más.
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