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A minha esposa Silvia, pelo grande incentivo.
A Ruth Salomon-Barkmeyer e Hans-Joachim
Barkmeyer pela assessoria na correção das expressões
em alemão e esclarecimentos quanto aos aspectos da
cultura alemã.

Jornal Diário de Notícias (RS) – 02/09/1931

APRESENTAÇÃO

Folheando o jornal Diário de Notícias de setembro de
1931, me deparei com uma notícia incrível: “Viajar em um
tonel... E o trajeto é ‘apenas’ de Porto Alegre a New York”.
A reportagem narrava os planos de um alemão e sua família,
que pretendiam realizar tal jornada.
Curioso, resolvi pesquisar mais sobre os aventureiros e
acompanhar aquela empreitada. De início, imaginei que seria apenas mais um grupo de sonhadores, cujo intento acabaria em seguida, sem maiores resultados. Engano meu.
Por meio de reportagens, segui o percurso de Leopoldo
Carlos Lanz, Florina Scheibler e Lia Josefina Lanz recuperando documentos tais como registro da chegada dele ao
Brasil em 1920, no navio Francesca, certidão de óbito de
Leopoldo no ano de 1975, além de localizar a neta e bisnetos, todos residindo atualmente em Nova Petrópolis, no
estado do Rio Grande do Sul.
Por intermédio do jovem David Tonezer, bisneto de
Leopoldo e Florina, consegui cópia do livro de memórias
“Der Neue Diogenes”, escrito em alemão no ano de 1934.
Seguindo o roteiro daquela obra, vasculhei jornais antigos do
Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, de modo a confirmar
que a aventura realmente foi levada a efeito.
Com base nessas pesquisas, produzi a obra inspirada
nas aventuras da “família do barril”. Como teria sido a
vida nos lugares por onde passaram? Que fatos ocorreGilmar Delvan
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ram à época? Quais dificuldades e perigos teriam enfrentado?
Muitos fatos narrados condizem com os descritos nas
memórias de Leopoldo. Outros, entretanto, devido às descrições superficiais do livro de memórias, foram imaginados
e criados a partir da realidade do que se vivia na década de
1930. Locais, ocorrências históricas e obras arquitetônicas
são descritas de maneira fiel à realidade da época. Alguns
locais tiveram os nomes originais mantidos como eram usados no tempo em que ocorreu a aventura.
Por não se tratar de uma obra biográfica, não foram mantidos os nomes dos personagens, mas o leitor pode ter certeza de que uma aventura dessa natureza foi possível, graças
à coragem de um homem que não media esforços para alcançar seus objetivos.
Gilmar Delvan
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PREFÁCIO

Uma incrível viagem
narrada com igual talento
Há muitas maneiras de elogiar um livro. Mas, para mim, a
melhor delas é confessar ao escritor que começamos a lê-lo
e só conseguimos parar quando ele acabou. E foi isso que
aconteceu comigo. Conquistado, desde as primeiras páginas,
por esta incrível história, dediquei seis horas a sua leitura,
quase sem interrupção.
Gilmar Delvan não é um iniciante em literatura. De 2008
a 2015 frequentou minhas oficinas de criação literária, nos
gêneros conto e romance, sendo coautor de diversos livros.
Dotado de um talento natural para a arte de escrever, teve
a paciência de burilar seu processo criativo, até tomar a decisão de ocupar a cabine do piloto e partir neste voo solo
inaugural. Ou melhor, meter-se dentro de um enorme barril
junto com um alemão dito halb Verrückt e sair rolando com
ele e sua família de Porto Alegre ao Rio de Janeiro.
Esse alemão que diziam ser meio maluco desembarcou
na antiga capital do Brasil no dia 24 de agosto de 1920, no
mês do cachorro louco; exatamente 34 anos antes do dia em
que Getúlio Vargas deu um tiro de revólver em seu próprio
coração. E de tiros, o jovem sabia quase tudo. Veterano da
Primeira Guerra Mundial combatera nas trincheiras desde
os 16 anos, uma experiência brutal que foi muito imporGilmar Delvan
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tante para realizar seu sonho sem temer os obstáculos que
encontrou pela frente. Uma viagem que já seria absurda se
estivesse sozinho. Mas levou com ele a esposa Emília e a
filhinha Luise, com apenas três anos de idade.
É assim que o escritor narra, já nas primeiras páginas, o
que se passava pela mente desse novo Diógenes, ao planejar
a grande aventura: “O sono custa a chegar. Em sua cabeça
um enorme barril rola mundo afora. Um barril com comprimento para caberem ele, a mulher e a filha, deitados
sobre leitos de madeira, com colchões finos de crina. Em
sua imaginação, agora, serra a madeira para fazer a cama
do casal, apoiada na concavidade e equipada com dobradiças que permitirão levantar o lastro sob o qual haverá
um compartimento para servir de armário. Ali serão guardados livros, mapas, roupas, armas, munição e seu maior
tesouro: a máquina fotográfica que trouxe da Europa.”
De fato, da aventura real, realizada em alguns meses dos
anos 1931/1932, restaram fotografias publicadas em jornais
de cidades por onde passou e foi acolhido com surpresa e
admiração. Material que foi vigorosamente complementado
por Gilmar Delvan, ao relatar minúcias do itinerário percorrido, o que lhe exigiu uma pesquisa digna de um romancista
histórico. Sem jamais exagerar, o escritor refaz as agruras do
trajeto, percorrendo estradas de terra e de barro, atravessando rios, empurrando com a força dos braços a casa/barril
até o alto de montanhas escarpadas e também forcejando
ladeira abaixo para impedir que tudo despencasse; revelando a cada tropeço, a cada acidente com risco de perderem
a vida, a força de caráter do alemão e a coragem de sua
mulher, sempre confiante na capacidade física e intelectual
do marido. O mesmo realismo na descrição das pessoas que
encontram pelo caminho, em sua maioria colonos pobres,
8 Raidman

de mãos calejadas, mas capazes de partilhar com os estranhos o pão e o vinho da hospitalidade.
No conjunto, este livro é uma parábola. Uma bela história em que um sonho doido se torna realidade. Uma narrativa clássica, com começo, meio e fim, levando consigo
o leitor no torvelinho de uma ação que se renova a cada
momento, como se estivéssemos embarcados nessas canoas
que descem por fortíssimas correntezas. Um romance que
diz muito com poucas palavras, sempre valorizando a fantasia, o idealismo, a criatividade. Pois, como recomendava
André Maurois, o escritor Gilmar Delvan nunca duvida de
Oskar Jung, o personagem que soube recriar com toda a
força do caráter germânico.
Para mim, este livro deve ser logo traduzido para o alemão e colocado ao alcance dos leitores dessa língua. Enquanto isso não acontece, profetizo, sem a menor dúvida,
o sucesso desta primeira edição em todos os quadrantes do
Brasil e dos países de língua portuguesa.
Alcy Cheuiche
escritor

Gilmar Delvan
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I
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1920. O vapor Francesca
segue lento em direção ao porto. Oskar Jung se aproxima do
parapeito e abre o fole da câmera fotográfica, apontando a
lente para a Baía da Guanabara.
Uma paisagem que até agora só havia contemplado por
fotografias em preto e branco. Der Zuckerhut. Uma montanha
de pedra que, de fato, lembra um cone parecido com um chapéu, pensa. O recém-chegado franze as sobrancelhas contra
o reflexo do sol; a imagem crivada de verdes é ofuscada, mas
se fixa em sua retina tanto quanto no filme de sua Kodak.
A voz forte do inspetor da alfândega o tira do deslumbramento. Confere seus dados na lista de passageiros da terceira classe e, apesar das divergências na grafia do nome e
nacionalidade, acha melhor não discutir. Desembarca como
“Oscar” e “austríaco”, ao invés de alemão. Deixe estar, pelo
menos a idade está correta: 24 anos.
Já de início Oskar Jung se depara com um mundo completamente diferente do que conhecia na Europa. Um mar
de vendedores ambulantes lhe oferecem desde imagens de
santos até os mais cheirosos vegetais. São réstias de alho e
cebola, manjericão, folhas de orégano e sálvia; aromas bem
diferentes do que está acostumado. Na seção de peixes o
cheiro não diverge do que sentiu tantas vezes na costa do
Mediterrâneo, onde os pescadores ofereciam cestas repletas
do alimento fresco, todas as manhãs.
A maior admiração, entretanto, é originada pela venda de
aves silvestres. São tucanos, papagaios barulhentos, cardeais,
Gilmar Delvan
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araras azuis, vermelhas, amarelas que aturdem os passantes
com sua cantoria alta e ritmada. O espetáculo das flores provoca em Oskar Jung uma euforia à parte. Orquídeas, rosas,
margaridas, lírios cujos odores se misturam no ambiente,
causando vertigens aos menos acostumados. Percebe de
imediato que tudo é muito diferente da fria Europa e que
muitas atividades produtivas são criadas somente explorando os tesouros da natureza.
Oskar Jung deixou uma vida atribulada para trás. Aos dezesseis anos, prestava serviço obrigatório no exército alemão onde, com outras centenas de jovens, foi preparado
para defender o país e estar em completa prontidão durante
todo o tempo.
Com a explosão da guerra, Oskar vivenciou as constantes críticas das forças aliadas contra o combatido militarismo alemão.
Como soldado, percebia que aqueles ataques não se reproduziam contra o poderio marítimo da Inglaterra, nem se
cogitava que este deveria ser eliminado. Os germânicos alegavam que, se a força naval inglesa era necessária em função
das inúmeras colônias mantidas por aquela nação, a Alemanha igualmente era obrigada a manter um exército capacitado, pois tinha inimigos poderosos no leste e no oeste.
Tampouco contra a França era imposto qualquer obstáculo, embora o exército francês fosse até superior ao alemão, apesar de aquele país ter uma população em torno de
vinte milhões de habitantes menor do que o seu.
Foi nesse clima que Oskar Jung passou para a fase adulta.
Um desenvolvimento acelerado na juventude, justificando o
seu espírito empreendedor. Na guerra aprendeu a sobreviver, presenciando morticínios e constantes violações à Convenção de Genebra por parte das tropas inimigas. Teste12 Raidman

munhou a situação de vários feridos que estavam caídos no
campo de batalha sendo atravessados por baionetas francesas. Casos como o de um soldado que, quando perguntado
onde era o ferimento respondeu que era no pé e, não obstante, um oficial sacou da pistola e desferiu um tiro na boca
do infeliz.
Se os alemães e aliados reclamavam da selvageria francesa, os belgas, por sua vez, recorriam ao Rei George, da
Inglaterra, pedindo interferência, pois estavam sendo forçados à guerra para defender sua população e seus direitos.
Segundo eles, os alemães cometiam atrocidades no palco de
guerra, invadindo o seu território e dizimando a população
civil, massacrando mulheres e crianças, prendendo camponeses inofensivos, destruindo monumentos e vilas indefesas, queimando igrejas e até a famosa Biblioteca da Universidade de Louvain.
Após a guerra e com seu país desintegrado, Oskar lançou
mão de algum dinheiro que lhe restou, uma mochila grande
o bastante para caber a pistola, a espingarda Mauser desmontada, a máquina fotográfica e, em Julho de 1920, embarcou
no navio Francesca rumo à América do Sul a partir do porto
de Trieste, antiga cidade do império Austro-Húngaro, mas
que então passara a fazer parte da Itália.
Oskar assistiu o sol desaparecer na curvatura da Terra
por mais de trinta dias, antes de chegar ao Rio de Janeiro. Dali parte para São Paulo onde, com o conhecimento
de mecânica adquirido nos tanques capturados durante a
guerra, principalmente os modernos Mark I britânicos, chamados de Land Ships, Oskar não teve dificuldades em achar
trabalho.
Consegue emprego na Ford Motor Company, mas não
se dá por satisfeito. Um país sem neve e vasto território
Gilmar Delvan
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convida à aventura. Compra um cavalo, apronta a mochila
e segue rumo ao Paraná. De lá toma um trem e atravessa
Santa Catarina para chegar, por fim, em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul.
Já estamos em 1924 e a vida retorna à normalidade, após
a revolta que levou o estado a uma luta armada entre rebeldes e o governo de Borges de Medeiros, cujo partido se
perpetuava no poder desde 1891, nos tempos de Julio de
Castilhos. Entretanto, notícias davam conta da existência de
alguns grupos remanescentes, que relutavam em entregar as
armas, mesmo após o tratado de paz assinado.

14 Raidman

II
Na parede, ao lado do relógio, o termômetro marca 38
graus. Oskar Jung enxuga o rosto com o lenço amarrotado.
Com uma batida forte do pé no assoalho de madeira o atendente espanta o gato que salta para detrás do balcão.
– Um quarto, rapaz?
– Como? – pergunta com sotaque germânico, abafado
pelo barulho contínuo do ventilador de pás metálicas.
– Deseja um dormitório? – repete mais alto o atendente.
Oskar Jung não responde, está entretido observando a
arrumadeira que passa levando uma pilha de toalhas.
– Qual o valor da pensão de solteiro, moço?
– Cento e cinquenta mil réis, primeiro mês adiantado.
Pode usar a cozinha para as refeições. Mais dez mil para a
arrumadeira, caso queira os serviços.
Preenche devagar a ficha, que se resume em informar o
nome completo, a data de nascimento e a procedência. Leva
suas coisas para o quarto que, apesar de pequeno e pouco
arejado, é limpo. Senta no colchão, fazendo as molas rangerem baixo. Fica satisfeito.
Pela manhã, já vestindo a sua melhor roupa, Oskar Jung
senta-se na lancheria próxima ao hotel. Afasta o açucareiro
de louça, sujo e lascado, abrindo sobre a mesa o jornal na
página de empregos. O ruído das carroças de frutas e verduras nos paralelepípedos e o tilintar das xícaras dos cafés
servidos com pressa não desviam a sua atenção. Após tomar
uma xícara de café e comer o sanduíche, marca alguns anúncios e pede informações acerca dos endereços.
Gilmar Delvan
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À tarde, durante os últimos trabalhos de faxina, Emília
Adam observa o alemão que chega, reconhecendo no homem os sintomas de quem passou o dia todo balançando
dentro de um bonde. Baixa o olhar fingindo limpar uma
poltrona da recepção, ao perceber que também é observada.
Enquanto admira aquela loira de olhos claros, Oskar
Jung alisa os cabelos curtos e dá uma tragada no cigarro
recém-fechado: aí está uma boa Frau. Uma mulher para
casar.
* * *
Depois de vários anos de casado, Oskar Jung ainda se
lembra de quando cortejou Emília Adam, aquela descendente de alemães órfã e criada pelos tios, que o forçou a
criar raízes em algum lugar. A década de 1930 se inicia e o
nascimento da filha, há menos de dois anos, não confere a
ele o sossego esperado. Emília nota que o marido custa a
se adaptar a uma vida caseira, comum a todo pai de família.
Para isso contribuem os jornais, que trazem diariamente
notícias sugestivas. Ora de um andarilho lituano que planeja
viajar pelo mundo desde Buenos Aires, passando por todos
os estados brasileiros, percorrer a África e chegar à Europa. Ora de um homem sem braços que partiu de Pelotas e
pretende chegar ao Rio de Janeiro para homenagear o Presidente Vargas. Ou então de um alemão e um uruguaio que
partiram de Berlim na intenção de rodar o mundo.
Isso tudo leva Oskar Jung a pensar num raid de igual proporção. Mas, e a mulher, concordaria?
– Emília, o que acha de conhecermos os arranha-céus de
Nova Iorque?
16 Raidman

– Enlouqueceu, Oskar? Não temos dinheiro nem para
conhecer a capital federal, quem dirá Nova Iorque. Ora
essa... arranha-céus!
Emília, já acostumada às ideias do marido, vai atender a
pequena Luise, que pede comida. Um dia irá conhecer o Rio
de Janeiro, as praias, as grandes lojas, o Palácio do Catete.
Esse sim é um sonho que julga possível, mesmo que demore anos para ser realizado.
A tarde de sábado já se esvai quando Oskar Jung encontra o pipeiro Zacarias, desanimado. Pensa na vida enquanto
toma uns goles de cachaça defronte ao bar de um conterrâneo.
– Que tristeza é essa, homem?
– Oskar, não sei o que faço. Quase não tenho mais serviço na entrega de água em pipas. Penso seriamente em voltar
para as vinícolas, na Serra.
Zacarias de Souza pertence à leva de imigrantes que
chegou em 1911 a fim de abastecer a indústria da tanoaria, quando se tornou necessário o aumento da fabricação
de barris para armazenamento da produção vinícola. Ainda
menino, com treze anos, iniciou-se como aprendiz ficando
ao lado de um profissional até estar preparado para se tornar oficial tanoeiro, um legítimo fabricante de barris. Quando enfim estava apto, sujeitou-se ao antigo ritual de “pagar a
molhadura”. A cantina forneceu o vinho e o novato deveria
pagar salame e pão, sem o quê não seria considerado um
profissional.
Zacarias foi um dos que não conseguiu se adaptar às
transformações pelas quais passou a indústria vinícola, com
máquinas mais complexas. Assim, os profissionais da arte
de fazer barris foram desaparecendo, motivados em grande
parte também pela determinação governamental de que as
Gilmar Delvan
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exportações do vinho se dessem em vasilhames de, no máximo, um litro. Isso porque a grande adulteração do vinho
gaúcho enviado em pipas para o centro do país fazia com
que o produto perdesse conceito. A adição de água, álcool
e anilina fazia com que um barril se desdobrasse em oito
ou dez no mercado do Rio de Janeiro, ficando corrente a
expressão depreciativa de que, no Rio Grande, “da uva também se faz vinho”.
O português se mudou, então, para Porto Alegre, onde
fabricou uma pipa de quase dois metros por um metro e
trinta de altura, que, puxada em uma carroça por duas mulas, fornecia água para vários bairros.
– A distribuição de água pela Prefeitura aumentou, desde
a expansão da Hidráulica no bairro Moinhos de Vento, Alemão. Quase não vale a pena manter os animais e encher o
barril para vender água.
– Mein Gott, Zacarias, o progresso às vezes causa vítimas.
Assim como a guerra, é um mal necessário e temos que nos
adaptar.
Oskar Jung fecha o casaco, ajeita o boné de feltro cinza
sobre os ralos cabelos loiros e se despede do amigo. O vento minuano perpassa a roupa, fazendo o alemão contrair os
músculos e se lembrar das noites de caserna, ao relento. Em
casa, senta-se ao lado do fogão à lenha e acende um cigarro
enquanto espera o jantar.
Oskar Jung olha para a filha brincando no berço e lembra
os tempos frios na Alemanha. Quando nevava, o Natal já
estava próximo. Ainda ouve a voz de sua mãe dizendo:
Du wirst nichts zu Weihnachten bekommen! Quando tinha mau
comportamento, essa era a ameaça que ouvia, dizendo que
não ganharia nada no Natal. Para seu deleite, a mãe nunca
chegara a cumprir o castigo.
18 Raidman

– Acorda, Oskar. Deixe de sonhar, meu marido. Está
pensando na guerra, de novo?
Oskar Jung está agora com o pensamento longe. Lá na
Grécia Antiga.
– Não, Emília. Lembra-se da história sobre o filósofo
Diógenes, do qual lhe falei certa vez?
– Aquele maluco que vivia num barril?
– Sim, aquele mesmo.
– Mas por que se lembrou disso agora, Oskar?
– É que você está preparando o jantar, e aquele filósofo
sempre dizia que a melhor hora para o rico jantar é quando
ele quiser, mas para o pobre é quando puder.
Na verdade, Oskar Jung pensa mesmo é na habitação do
filósofo: uma barrica.
– E por falar nisso, o jantar já está pronto. Portanto podemos comer quando quisermos, já que somos ricos – responde caçoando, enquanto coloca na mesa uma travessa
com linguiça cozida e outra de arroz. – Assei uma cuca para
comer junto.
Emília nem precisaria dizer. Ao abrir o forno do fogão à
lenha, a cozinha fica tomada pelo aroma da iguaria preparada à moda alemã: farinha, açúcar, levedura, leite, ovos e
manteiga.
A mulher segura a forma com um pano de prato e a coloca sobre a chapa de ferro. Polvilha com canela e leva à mesa.
– Deixe esfriar, acabou de sair do forno.
Ele sorri. É, realmente, uma boa mulher.
Esta noite não dará para sentar na área da frente, picar
o fumo em rolo e fumar um bom cigarro. Deve fazer uns
cinco graus lá fora. Por ele, não haveria maiores problemas,
pois enfrentou temperaturas bem mais baixas na Europa.
Mas gosta da mulher ao lado, conversando sobre o futuro
Gilmar Delvan
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enquanto aspira o cheiro do tabaco e olha a fumaça sumindo no ar.
O sono custa a chegar. Em sua cabeça um enorme barril
rola mundo afora. Com portas, janelas, camas e armários
no interior. Um barril com comprimento para caberem ele,
a mulher e a filha, deitados sobre leitos de madeira, com
colchões finos de crina. No mínimo um metro e oitenta de
comprimento.
Em sua imaginação, agora, serra a madeira para fazer a
cama do casal, apoiada na concavidade e equipada com dobradiças que permitirão levantar o lastro, sob o qual haverá
um compartimento para servir de armário. Ali serão guardados livros, mapas, roupas, armas, munição e seu maior
tesouro: a máquina fotográfica que trouxe da Europa. Visto
da frente, sem a tampa do barril no lugar, o nicho terá a
forma de uma meia-lua.
Oskar Jung se lembra de seu pai: ele também era assim.
Quando colocava uma coisa na cabeça, imaginava cada passo da execução antes de começar.
À meia altura do barril deitado, a cama de Luise. Um catre
de madeira da parede até a metade da pipa, restando uma
abertura para comunicação entre os pais e a criança. Será tipo
um mezanino, onde o casal poderá olhar para cima e controlar a filha. Na parte superior da cama da menina, a concavidade será fechada com uma tábua reta também com dobradiças
nos mesmos moldes da inferior para permitir outro armário,
onde serão alojadas as guarnições, cereais, gêneros alimentícios em geral, além de pratos de alumínio, talheres e outros
utensílios domésticos. Tudo bem preso com cintas de couro
para não ficar batendo a cada volta da pipa.
A Mauser, uma 98, ficaria presa por ganchos sobre a sua
cama, sempre ao alcance das mãos. Era uma arma robusta,
20 Raidman

excelente para caça, que muitos soldados levaram como troféu após a guerra. Oskar Jung mandou fazer algumas modificações no magazine, que libera e segura o pente, para
poder utilizar munições comuns e balas mais baratas. Numa
viagem longa, a pé, é imprescindível levar uma arma dessas,
raciocina ele.
No seu barril, agora que o sono já embaralha os pensamentos, ele serra a porta do tamanho para um adulto entrar
rastejando. Sobre ela, uma janelinha em frente à cama da
filha, suficiente para uma criança entrar e sair também por
aquele vão. No lado oposto, uma abertura com porta do
tamanho de um cartão postal, que servirá para ventilar o
ambiente, além de permitir a saída do cano da espingarda,
em caso de necessidade.
No relógio da sala, soam três horas da madrugada. Oskar
Jung acorda com a solução para movimentar a incrível habitação. Uma alça de ferro em forma de um grande “U” de
cantos retos, presa a um eixo fixado bem no centro de cada
extremidade do tonel. A esse eixo adaptaria rolamentos,
onde encaixaria a “alça”. De modo a não desgastar a madeira nos terrenos pedregosos; revestiria a pipa com tiras de
ferro, firmemente aparafusadas. Pronto, agora ele e Emília
poderiam rolar a casa cilíndrica estrada afora.
No berço, Luise chupa o polegar, certamente sonhando
com uma mamadeira de leite adocicado. Oskar Jung olha
para a mulher, imagina seu barril ao pé de um arranha-céu
em Nova Iorque, sorri e adormece.
No domingo pela manhã, pouco presta atenção às palavras do Padre. Emília o cutuca com o cotovelo cada vez que
o religioso requer dos fiéis o acompanhamento de algum
cântico ou prece.
– Presta atenção, homem! – cochicha ela.
Gilmar Delvan

21

Sai da Igreja e deixa a mulher e a filha voltarem para casa
acompanhadas das amigas. Ao invés de retornar com elas,
vai direto procurar o português Zacarias de Souza. Comprará o barril a qualquer custo. Foi utilizado somente para
carregar água, perfeito para seus planos. Não gostaria que a
família dormisse em um lugar cheirando a vinho, tampouco
à cachaça. Está decidido. Ainda hoje contará à mulher.
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