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A morte e a vida



A vida não é mortal.
A morte é que é vital.

SANTO AGOSTINHO



I

Estou sozinha na sala de espera.
Sozinha mesmo?
Não, há muita gente em volta, não lembro mais.
Em todo caso, sentime sozinha naquele instante.
Edmundo prometera vir
Mas ele está sempre atrasado,
Pelo menos comigo sempre está atrasado,
Apesar dos 15 anos em que estamos casados,
Dos dois filhos que vieram atrasados,
Talvez por causa dele.
Ou por minha causa.
Não é hora de pensar,
Pensar principalmente nos outros.
Estou sozinha,
Eu e o resultado do exame de sangue que fiz ontem, a pedido do Paulinho.
Tudo parece quase bem,
Aumentos disso e daquilo,
Taxas menores ou maiores do que seria o normal aqui e ali.
Aqui e ali, estou sozinha
Daqui a pouco a porta se abrirá,
A secretária me chamará,
Deixei com ela os outros exames,
Creio que há dados recentes para um diagnóstico,
Essas dores de cabeça, essa perda de memória e sentido,
Há meio ano, me fizeram procurar um especialista, recomendado por amigo de Edmundo,
Que, desde o início, achou que eu não tinha nada,
Somente falta de concentração.
Ele sempre me acusou de ter dificuldade em me concentrar,
Uma forma de me acusar ou de me perdoar.

A porta se abre,
Ouço o meu nome,
Parece sussurrado ou gritado,
Não tenho certeza,
Edmundo tem razão,
Sempre teve razão,
Sou distraída, ou comecei a ficar distraída de uns tempos para cá, Por isso não sei se estou

sozinha ou cercada de gente.
Sim, estou cercada de gente,
Volta e meia sinto que alguém me toca,
Uma luzinha vermelha pisca no meu dedo da mão direita.



O que é isso?
Onde estou,
Onde me meti,
Onde me meteram?

Ouço agora aquela voz de mulher,
Voz macia,
Tranquila,
Há outras vozes também,
Sussurradas,
Não entendo o que falam em torno de mim,
Há a voz de uma mulher que é agradável,
Toda a vez que a ouço parece que alguma coisa não vai bem comigo.
Não, é impressão apenas,
É a secretária do Paulinho,
Ela se afastou da porta para que eu entrasse,
Ele está sentado atrás de sua mesa cujo tampo é de granito azulado, Os fios do computador

escondidos num estojo de plástico escuro,
A mesa é limpa,
Vazia,
Um calendário eletrônico com horário, somente isso.
Somente eu.
Paulinho guarda num envelope branco o resultado da tomografia computadorizada que Edmundo

trouxe ontem,
Eu não pude vir,
A dor de cabeça era medonha,
Maior do que a que sinto agora.
A luzinha vermelha piscando no meu dedo.
Paulinho parece embaraçado com o envelope onde guarda as imagens radiológicas do meu

exame,
Dá a impressão de que foi apanhado numa falta de cortesia, Levanta-se
Sorri com aquele jeito que o faz simpático,
Embora haja nele uma rudeza que não me agrada.
Mas é melhor assim.
Prefiro as pessoas rudes.
Estou agora cercada de gente amável,
Isso me dá medo.
Não sentia medo quando consultava os médicos desde que os sintomas se agravaram
E iniciei a gincana de idas e vindas aos laboratórios,
Ressonância magnética,
Raios-x,
Tomografias computadorizadas,
Exames de sangue,
Testes disso e daquilo.
Paulinho está embaraçado com os meus laudos.



Eu devia estar suspeitando de seu embaraço,
Se estivesse concentrada eu logo desconfiaria.
Mas eu estava como estou agora,
Desligada,
Sem sentir o chão,
Sem ver o teto,
Sem perceber os lados,
Sem sentir o meu peso.
Só não tinha então a luzinha vermelha no dedo,
Mas a aliança de casada,
O anel com a esmeralda que Edmundo me deu quando fizemos dez anos de casados.
Como tem passado?
Como vai o Edmundo,
Ontem ele esteve aqui mas eu estava ocupado
Não pude falar com ele,
Deixou os exames,
Eu ia pedir para que me esperasse,
Estava atendendo uma cliente,
Ele estava com pressa,
Foi melhor assim,
Agora estamos sozinhos,
Podemos conversar...
Como “estamos sozinhos” se há pouco eu estava cercada de outros pacientes do Paulinho,
E agora mesmo sinto que pelo menos há duas pessoas em volta do meu leito.
Reconheço a voz de uma delas,
Vilma.
A outra voz deve ser a do plantonista,
Cujo nome não guardei,
Talvez seja o Caparelli,
É o mais disponível aqui no São Damião,
Eles estão sempre mudando,
Somente Vilma é a mesma.
É mesmo a mesma?
Desde que começaram as dores de cabeça tenho dificuldade para guardar nomes das pessoas.
Tive aquele momento terrível,
Quis chamar Fernando
E de repente não sabia o nome do meu filho mais velho,
Fiz um esforço,
Só lembrava o nome de Gonçalo, o caçula.
Se trocasse o nome de um pelo outro faria alguém sofrer
Mas eu sofreria mais.
Aceitei a sugestão de Edmundo.
Estou agora diante do Paulinho como já estive outras vezes.
Ela me manda sentar.
Colocou o envelope na estante atrás da mesa de granito azulada, Polida como uma lagoa



pequena e fria.
Está sendo mais gentil do que de outras vezes
Mas não me assusto,
Embora ouça a voz de Vilma dizendo que não vou sentir nada,
Apenas a picada da agulha na veia que tirará um pouco do meu sangue.
Tudo está embaciado.
A picada nem dói,
Nada mais dói em mim.
Ela preferiu a mão livre,
Que não tem no dedo a luzinha vermelha piscando.
Cada vez que meu coração bate
— Ele ainda bate, eu o sinto batendo!
A luzinha pisca,
Às vezes mais forte,
Às vezes mais fraca,
Não vai doer nada, somente a picada na veia.
Mas nada mais dói no meu corpo,
Quase não o sinto.
Como tem se sentido? — pergunta Paulinho.
Posso não ter concentração mas ainda percebo as coisas,
Embora as embaralhe dentro de mim.
Não, dentro de minha cabeça.
É a única coisa que sinto,
Não dói mais como antes,
Mas ela existe.
Ela é o que sou agora.
Paulinho espera Edmundo chegar,
Pergunta se ele não vem.
Digo que está atrasado.

Atrasado como?
No passado nada está atrasado,
No passado tudo acontece
Ou deixa de acontecer ao mesmo tempo.
Não é como a luzinha vermelha presa no meu dedo.
Luzinha que nunca se acende e apaga ao mesmo tempo.
Às vezes se acende,
Mas logo amortece
Nem sempre é vermelha,
Às vezes é cor-de-rosa,
Como sangue misturado com água.
Não sei o que aconteceria
(ou o que eu seria)
Se ela de repente ficasse sem piscar,
Acesa para sempre



Ou para sempre apagada.

Paulinho está no meio de um discurso,
Não peguei bem o começo,
Acho que examinou as imagens que Edmundo trouxe ontem,
Pede para ver o resultado do último exame de sangue,
Tira o laudo do envelope do laboratório que eu lhe entreguei
Onde há uma serpente enrolada em qualquer coisa,
E o símbolo da medicina, do laboratório,
De qualquer coisa desagradável mas necessária,
Passa a mão pelo queixo,
Diz que está bem,
Está tudo bem,
Mas o sentido do “tudo bem” é ambíguo,
Não sou eu que estou bem
O palpite que ele tem do meu caso é que é “bem”,
Como se o exame confirmasse a suspeita.

Vilma tirou a agulha da veia,
O sangue foi pouco,
Enche menos da metade da seringa que não é das maiores.
“Os resultados são bons”
Paulinho começa a falar, sabendo que não me cabe falar mais nada,
Eu já falara demais em outras consultas e exames.
Tenho agora a certeza de que o resultado é bom para ele,
Confirma as suspeitas dele.
O bom não é exatamente para mim.
Tem sentido dores na cabeça... aquelas.. do lado direito?
Digo que não.
Os remédios que me receitara não acabaram com as dores,
Aliviaram o suficiente para que quase não as sentisse.
Ficou apenas a falta de concentração,
A perda de memória súbita,
Como se eu deixasse de respirar por dez, quinze segundos.
Por nada não,
Por que eu me esquecia de respirar,
E de repente a respiração voltava
Sem que eu a sentisse.
Não conseguia ligar o que havia acontecido com o que agora está acontecendo.
Aqueles dez, quinze segundos, eram um túnel no qual eu não distinguia nada.
Nem um som,
Nem um vulto,
Nem uma sombra.
Nada.
Não era um túnel escuro,



Iluminado por uma luz que não piscava,
Que nem era vermelha nem cor-de-rosa,
Era luz e bastava.
Tive aquele instante ali sentada diante do Paulinho e de sua mesa de granito polido e azulado.
Quando a memória ou a concentração voltaram, ele acabava uma frase.
— ...é grave mas não desesperador...
— ...avançamos muito,
— ...temos hoje mil recursos para...
Novamente penetrei no túnel que não era escuro.
Foi iluminado por um clarão azulado e branco,
Como as lâmpadas que explodem antes de se apagarem.



II

Fui chamada ao gabinete do Cândido, diretor do Hospital, meu ex-professor na graduação em
enfermagem, bom sujeito, conheceu minha família, família que hoje não existe mais, sobrei eu, mas
não reclamo, quando soube que o professor Cândido era amigo do pai, tomei cuidado para que nada
chamasse sua atenção ou me protegesse, fiz apenas o que devia, inscrevi-me no concurso, havia cinco
vagas na enfermagem do Hospital São Damião, quando o Estado encampou o antigo hospital que era
administrado por uma ordem religiosa de freiras italianas que receberam ordem de voltar às suas
origens em Perúgia, na Úmbria, terra de São Francisco e São Bento.

Muitos candidatos, fui a terceira colocada, os dois primeiros já eram enfermeiros terceirizados
no mesmo hospital, tinham a vantagem da prática e do conhecimento de como as coisas aqui
funcionam, chegaram a me dizer que eu poderia ser a primeira mas desde que passara no concurso e
arranjara o emprego, pouco se me dava se havia sido a primeira ou a última. De qualquer forma, não
apelei para ninguém, poderia ter pedido ajuda ao papa, ao rei da Tanzânia, mas não ao Cândido, que
fora amigo do pai e meu professor.

Evidente que ele ficou satisfeito quando soube que uma ex-aluna, e ainda por cima filha de
amigo, iria trabalhar com ele no hospital do qual é o primeiro diretor na nova ordem de coisas, na
complicada passagem de uma instituição privada — um hospital ainda por cima — para uma
instituição pública gerida pelo Estado.

Bom político, com ligeira fama de carreirista, foi um excelente professor e se revelou bom
administrador — pelo menos, é o que consta. No início, percebi que ele forçava um pouco a barra,
querendo me ajudar de alguma forma, mas evitei os contactos pessoais, limitando-me aos
profissionais. Conhecia, por ouvir dizer, que nos hospitais públicos, mais do que nos particulares,
em alguns momentos se instala a lei da selva, todos querendo derrubar todos, e é necessário formar
alianças, buscar apoio nos grupos de influência junto ao governo do Estado. A proximidade
exagerada com o diretor deveria ser evitada, eu queria ser, acima de tudo, ou melhor, unicamente,
uma enfermeira, uma profissional, para isso me preparara, não iria embaralhar os canais da minha
vida e da minha profissão com nada além das minhas obrigações para com o hospital, para os
pacientes e para comigo.

O resto era o resto.
Tirantes os primeiros dois ou três meses em que Cândido me chamava a seu gabinete para

conversar sobre assuntos estranhos ao hospital, logo ele se habituou a ver em mim não mais a ex-
aluna nem a filha do amigo. Foi, até certo ponto, minha primeira vitória pessoal naquela engrenagem
em que anjos e demônios circulam como circulam em todos os grupos onde há mais de duas pessoas
reunidas e com os mesmos objetivos.

O fato de agora ele ter me chamado não era rotina. Passava dias, semanas em que apenas nos
cumprimentávamos quando cruzávamos nos corredores, nos elevadores ou no estacionamento dos
funcionários mais graduados — e eu, como responsável pelo terceiro andar, onde funciona a Unidade
de Terapia Semi-Intensiva, era uma graduada, guardava meu Gol quase ao lado do carro dele.

Tampouco uma convocação a qualquer funcionário do grupo de saúde (médicos ou enfermeiros)
ou da administração revelava uma quebra do padrão funcional que, a bem da verdade, sou obrigada a
admitir que se não é excelente, é bom o suficiente.

Ele se levantou quando me viu entrar e, como sempre fazíamos quando estávamos juntos e sós,



nos beijamos nas faces, tínhamos intimidade para isso, apenas evitávamos, de parte a parte, exibir
qualquer tipo de comportamento que fosse além da relação chefe-subordinado.

Intimidade bastante para que ele nem me mandasse sentar, preferindo me levar para a janela que
dava para o jardim interno do hospital, onde os pacientes em fase de recuperação podiam dar
caminhadas e apanhar sol. E onde, naquele instante, o Dr. Caparelli voltava lá dos fundos do terreno
do Hospital com um enorme cacho de bananas que ainda precisavam amadurecer em seu sombrio
quarto de residente, num dos porões habitáveis da parte mais antiga do prédio que ainda tem um
aspecto mais de convento do que estabelecimento hospitalar.

Cândido entrou direto na conversa:
— Como está a paciente do 307? Estável? Há prognóstico de...
— Estável. Mais do que estável — respondi. — Tão estável que não há prognóstico à vista.
— Quem é o médico que a assiste? O Carlos?
— Sim e não. Quem a assiste realmente sou eu, ela é a mais estável de minhas pacientes mas é a

que mais trabalho me dá. O médico-assistente dela confia em mim...
— O Paulinho? Gosto dele... está com uma clínica enorme, ouvi dizer que vai juntar-se a outros

médicos, captar recursos por aí e inaugurar uma clínica especializada...
Mudou de assunto quando notou que eu não me interessava por um tipo de projeto que nada tinha

a ver comigo. Sou funcionária de um hospital e isto me basta e ocupa.
A pergunta seguinte veio inesperada:
— Você conhece o Edmundo.
— Quem? O marido? Sim, ele aparece para visitar a mulher... parece dedicado mas volta e

meia tromba com a sogra... os dois não se dão bem... o relacionamento dele com a família dela,
principalmente com a mãe, parece que não é lá essas coisas...

— Você reparou isso?
— Bem... não é de minha obrigação mas a paciente tem crises de lucidez, o tumor não evoluiu

mas também não regrediu, é o caso típico da paciente que dificilmente ficará terminal mas nunca
ficará boa. Estável sim, agora, daqui a um, dois, quatro meses... mas de repente... já vi casos assim...

Olhei com espanto para Cândido, eu bem o conhecia como professor, admirava-o como diretor,
mas senti que ali, naquele instante, ele queria me passar um recado, com a sutileza que o caso e as
circunstâncias exigiam.

Mais uma vez ele desconversou:
— Qual é a idade dela?
— Quarenta e quatro anos.
— Chama-se Maria Emília?
— Sim.
Estranhei o interesse de Cândido por detalhes que usualmente escapam de um diretor todo-

poderoso como ele era e fazia questão de ser. Ao que eu soubesse, pelo menos até aquele ponto, nada
havia na paciente do 307 que chamasse a atenção do executivo mais alto de um hospital como o
nosso, além da atenção dos médicos de plantão, do clínico particular e de mim própria, com as
minhas assistentes e auxiliares.

Perguntei sem curiosidade, apenas para ficar informada, como aliás me competia;
— Algum problema?
Cândido parece que não gostou da pergunta.
— Não... problema nenhum... o Edmundo... sabe que ele é um galinha... com aquele físico todo,

jogador de vôlei no Posto Seis, não está rico mas nunca foi pobre, conheci a família dele, o pai era



negociante de café, acho que exportador, jogava na bolsa... mas é um galinha... um tremendo
galinha...

E me olhando de alto a baixo, como se pela primeira vez me avaliasse:
— Tome cuidado.



III

Edmundo caiu na areia mas não conseguiu evitar o lance de Sylvan, que apanhara a bola em
cheio e largara aquela cortada que tinha a fama de ser a mais devastadora do Posto Seis. Com aquele
15º ponto, o time da rua Júlio de Castilho ganhava a melhor de três disputada com o combinado da
rua Raul Pompeia e Rainha Elisabeth, que a si mesma se chamava de “Seleção do Forte”,
homenagem ao Forte de Copacabana e, ao mesmo tempo, homenagem ao capitão Heitor, que dava
instrução aos soldados de Artilharia que eram recrutados anualmente para prestarem o serviço
militar.

Era alto, o capital Heitor, só tinha um defeito: não morava em Copacabana como os demais,
morava no Flamengo, mas passava a semana no Forte e por isso era considerado um Posto Seis
honorário. Sendo neutro, às vezes jogava no time da Júlio de Castilho, e era o melhor levantador de
Sylvan, os dois juntos formavam uma dupla letal para os adversários. Às vezes, Heitor jogava no
combinado rival, levantava para Edmundo, que era bom mas não melhor do que Sylvan.

Além do mais, com a doença e a internação da mulher, Edmundo não era o mesmo, dava apenas
para o gasto, nos intervalos, quando a cortada era violenta e a bola ia longe, chegando a cair no mar,
ele ia ao banquinho onde ficavam as camisas e consultava o relógio. Havia sempre um compromisso
qualquer. Apesar de casado, tinha namoradas em toda a extensão da areia que vai da Francisco
Otaviano até Santa Clara, metade quase exata de toda a praia.

Nos últimos tempos, sem abandonar as namoradas que cultivava ou que ia conquistando com
uma obstinação de bode atrás de cabras no cio, andava realmente preocupado com a doença da
mulher. No domingo anterior, Fernando, o filho mais velho, viera buscá-lo, a mulher passara mal e
mandaram avisar que ela podia ir embora de repente, Edmundo deu um mergulho rápido para se
livrar da areia grudada pelo suor em seu corpo que parecia o de um jovem de 30 anos, embora
estivesse caminhando para os 50. Mais três anos e ele penetraria naquele átrio dos cinquentões que
podia ser sombrio para os outros, não para ele.

Mas teria forçosamente de mudar de time, passando para os “Veteranos do Forte” ou para os
“Coroas do Leme” — os dois extremos naquela faixa da Zona Sul que aceitavam jogadores com 50
anos para cima. Eram sérios os critérios do vôlei em Copacabana, quem quisesse brincar de jogar
que fosse procurar os times avacalhados do Arpoador, onde todos podiam disputar torneios ou jogos
avulsos, aceitavam até mulheres coxudas que jogavam tão bem como os rapazes.

Chegou em casa, tomou um banho para se livrar da água salgada do mar, ia vestindo um short,
era sábado, mas pensou melhor, o problema de Maria Emília podia se agravar e ele teria de estar
preparado para a emergência, por dentro e por fora exigiriam dele um comportamento que não
precisava ser austero, mas decente. O short seria inconveniente para entrar no São Damião com suas
pernas queimadas de sol, pernas de atleta. Evidente que Maria Emília, no estado em que se
encontrava, pouco ligaria se ele estivesse nu ou de short.

Mesmo assim, ele pensou:
“Aquela enfermeira!...”
O telefone tocou. Reconheceu a voz:
— Alguma coisa, Vilma? Ela piorou?
Do outro lado do fio, vieram as informações compactadas:
— Ela está sem pulso... achei que devia chamá-lo.



— Fez bem, daqui a quinze minutos estarei aí... já avisaram o Paulinho?
— Já.
Vilma fez sem querer uma pausa exagerada. O suficiente para provocar uma reação em

Edmundo:
— Não quero assustar, nem é o caso, mas pouco antes da crise, dos batimentos irregulares, ela

me olhou e percebi que...
— Ela me chamou?
— Não. Está muito fraca para isso, já teve outras crises e sempre se saiu bem, mas acho que

desta vez a coisa é mais séria, venha logo...
Ela hesitou. Sempre tratara Edmundo de “senhor”, fazia parte de sua rotina, de sua seriedade

profissional, nenhuma intimidade com os familiares e amigos dos pacientes. Desta vez, alguma coisa
dentro dela bloqueou suas reservas.

Pior: não gostou de ter dito “venha logo”. Mesmo assim, repetiu
— Venha logo, Edmundo...



IV

Arrependeu-se, tarde, daquele “Venha logo, Edmundo”.
Devia ter dito apenas “Venha logo”, ou nada ter dito. Talvez tivesse violado uma de suas regras

de conduta profissional, não expressar sentimentos pessoais, não interferir no relacionamento bom ou
mau dos pacientes e de seus familiares. Mas... não era o caso de Maria Emília. Quando a internaram,
sua situação já era crítica, tumor cerebral. Pessoalmente, ela achava que houvera demora no
diagnóstico, uma cirurgia logo após o diagnóstico precoce poderia dar um bom resultado, talvez não
a salvasse, mas prolongaria por largo tempo não apenas a vida, mas a qualidade de sua vida.

Na situação em que agora se encontrava, o processo poderia se alongar por muito, muito tempo,
com alternância de melhoras e pioras, fases de lucidez e sonolência profunda, não despertando aos
chamados verbais e táteis, não haveria maior nem menor sofrimento para ela. No cateter venoso que
pingava, gota a gota, o soro que a alimentava e a hidratava, bastava o frasco de um analgésico forte e
ela nada sentiria.

A dor que Maria Emília devia sentir não chegava a ser física, era a dor do abandono de tudo, do
abandono sem retorno. Antes de cair naquele estágio comatoso, ela conseguira abrir os olhos que não
sofriam nem estavam desesperados. Era fácil entender que ela queria alguma coisa e essa alguma
coisa só podia ser o homem que amava.

Quando queria ver ou sentir os dois filhos em volta de seu leito, ela sempre conseguia falar os
nomes, Fernando... Gonçalo... nunca precisava chamar a mãe, Dona Olga, que não precisava ser
chamada, estava sempre ali, dormia todas as noites no sofá-cama ao lado do leito da filha.

O que agora a espantou foi o olhar que Maria Emília mandara para ela, o recado, a urgência, até
mesmo o pouco de desespero. Não dissera o nome de Edmundo, nem o “meu marido”. Apenas
olhara. A enfermeira era uma mulher, entenderia.

E ela entendeu.
“Um galinha!” — pensou ao desligar o telefone.
Em quinze minutos Edmundo estaria ali, queimadão de praia, o rosto descansado de quem não

trabalha no pesado de uma rotina, o Cândido o conhecia bem, herdara algum dinheiro do pai,
exportador de café e jogador na bolsa, o filho nada quisera com o café, preferia jogar na bolsa,
acordava cedo, acessava a internet, via como estavam as bolsas de Tóquio, de Londres, de Nova
York, o fuso horário ajudava, quando as Bolsas de São Paulo e do Rio abriam ele já sabia as
cotações básicas, devia jogar com método, não colocando todos os ovos numa única cesta, regra que
até uma leiga, como ela, simples investidora de pequenas quantias em aplicações modestas na rede
bancária, estava careca de saber.

Tomou novamente o pulso de Maria Emília, a luzinha cor-de-rosa quase deixara de piscar, tinha
de apelar para o velho método, sentir nos próprios dedos o pulso que se tornara fraco, quase
imperceptível; Olhou os monitores atrás da cabeceira do leito. Tirante o pulso e algumas oscilações
no eletrocardiograma, o corpo permanecia ventilado, os pulmões funcionando e, acima de tudo,
nenhuma dor. O quadro logo se tornaria um grau a mais na condição de estável.

Quem agora não estava estável era ela, Vilma Mendes Garcez, o diabo de seu sangue espanhol
(pai e mãe nascidos em Málaga, andaluzes de várias gerações). Por que fizera aquilo? Podia pedir a
uma assistente do terceiro andar que avisasse o marido, tornaria impessoal o contacto, nada a
obrigava a chamá-lo, e ainda por cima, como se viesse de dentro dela, violentando a disciplina



interior e sentimental de sua vida e de sua profissão, aquela fraqueza sem sentido e sem
oportunidade: — Edmundo.



V

Consta que não amara o marido. Bom homem, o que podia significar muitas coisas, inclusive
que era idiota. Bem verdade que não chegava a ser um idiota, era do tipo de homem e de marido que
fazia suas obrigações, honesto sem fanatismos, trabalhador de igual forma, ganhava o suficiente para
manter a mulher e a filha num padrão de vida confortável, mas não ia além disso.

Talvez a mulher o desprezasse pela sua falta de ambição, somada a uma falta de jeito para voos
mais altos. Tivera duas ou três oportunidades para se fazer na vida. Olga o estimulava, esfregava-lhe
na cara que era preciso pensar, se não no futuro de ambos, no futuro da filha única, Maria Emília, que
tinha habilidades várias mas que exigiriam despesas com uma professora de piano, uma de inglês. E
gostaria, desde menina, de estudar balé.

Juvenil de Souza Marquês se fizera na vida sem necessidade de piano, inglês (era ferozmente
monoglota) e muito menos balé. Aprendera o básico, fizera concurso para o Banco do Brasil, aos 21
anos estava bem empregado, chegava a provocar inveja, um emprego daqueles, e naquela época, era
disputado e invejado. Sendo honesto e trabalhador (mesmo sem ser fanático) aos 33 anos fora
nomeado subgerente de uma agência no Méier, e, pouco depois, transferido para outra agência, no
Catete, uma agência enrolada, com muitas contas do funcionalismo, gente que reclamava de tudo,
principalmente os aposentados.

Destacou-se em quebrar galhos considerados impossíveis. Numa das crises surgidas com a
mudança do sistema monetário nacional, quando o cruzeiro se transformou em cruzado e provocou
uma onda de confusões entre os clientes habituados a uma moeda e que não compreendiam a nova, foi
nomeado gerente.

Não deu para enriquecer, era honesto o bastante para propor comissões ou negócios, mas como
não era fanático, protegia determinados clientes e deles recebia homenagens que iam a um lugar de
destaque no Rotary Club do Flamengo, a informações mais ou menos privilegiadas na Bolsa. Como
não era ambicioso, tirava pouco proveito disso, fez amizades, inclusive com um dos grandes
especuladores do mercado de café, Carlos Castilho, que entre outras coisas, viria a ser pai de
Edmundo Castilho, seu futuro genro.

Olga já o admirava pouco. Ao saber que o marido tornara-se amigo e até certo ponto protetor de
um sujeito que alguns consideravam magnata, teve esperanças de um salto na vida e muito ficou
decepcionada quando notou que o “salto na vida” limitou-se a frequentar a casa e as festas de Carlos
Castilho, levando mulher e filha, então com 15 anos.

Ficou estarrecida quando notou que Juvenil sentia-se honrado com aquela deferência que nada
lhe rendia, nem pessoal nem profissionalmente, a não ser algumas recepções onde faziam papel
apenas decorativo, ou nem isso, era apresentado como “o homem do Catete” e o lucro que disso
tirava eram as contas pequenas ou médias dos amigos de Castilho, que logo entravam com pedidos
de empréstimos e financiamentos que lhe traziam mais aborrecimentos do que prestígio bancário.

Olga não chegou a ficar alvoroçada quando, numa dessas recepções, notou que Edmundo, filho
único de Castilho, parecia interessado em Maria Emília. Rapaz bonito, atlético, praticando asa delta,
quando chegara a ser campeão carioca no verão de 1986, e já jogando na bolsa, seguindo os rastros e
os instintos do pai, seria quem sabe um futuro para a filha, que Juvenil no fundo destinara a ser uma
bancária como ele, não vendo nela nada mais do que a secretária de um gerente tão importante ou
mais importante do que ele, talvez um diretor de carteira.



Houve realmente o namoro, que logo se transformaria em noivado. O pai de Edmundo era
homem prático, gostava de coisas prontas e imediatas, Maria Emília podia não ser a mulher ideal
para o filho mas era bonita, tranquila, já desanimada do piano, do inglês e do balé.

Olga aceitou até mesmo lisonjeada a amizade e logo a intimidade daquele rapaz disputadíssimo
ao longo de todas as ruas paralelas ou perpendiculares da Visconde de Pirajá. Mas alguma coisa a
advertia contra o rapaz. Conhecia Maria Emília o suficiente e o que conhecia de Edmundo, embora
pouco, era problemático. O que um rapaz daqueles encontraria naquela moça quase menina que se
habituara a pouco desejar da vida? Tomando como modelo a figura razoavelmente bem sucedida do
pai, mas apagada como uma estrela menor que o tempo tornaria insignificante, Maria Emília ficara
deslumbrada pelo noivo, tinha orgulho dele, mais medo do que orgulho. E tudo isso misturado e
somado, amou-o.

Julgando-se com faro para essas coisas, Olga passou a ver no futuro genro um futuro ambíguo
para a filha, medo que tomou forma quando, após uns dias em que viajaram juntos, os Castilhos e os
Marques, num cruzeiro até Buenos Aires, Maria Emília, sem casamento ainda marcado, apareceu
grávida.



VI

Estão longe as vozes.
São poucas e distantes.
Parecem vir de dentro de mim, não de fora.
Mas pelo menos sei que ainda estou viva
Posso distinguir a distância das vozes.
Embora não consiga distinguir as coisas,
Se é dia ou não,
Se estou bem ou mal.
Nem mesmo sinto dor alguma.
É como se não tivesse corpo.
Tivesse apenas a consciência que ainda habita alguma parte do meu corpo.
Deve ser do corpo e não da alma.
Tenho certeza de que ainda não morri.
Ouço vozes ainda que distantes.
Quando estou sem consciência é diferente.
Não é nada.
O nada que deve ser a morte.
Ou tudo misturado,
Vozes e coisas, passado e presente.
Até mesmo fiapos de futuro
— sei lá o que é isso -
Fiapos de futuro...
Futuro que certamente não terei.
Tudo o que posso fazer
Se é que posso fazer alguma coisa
É prestar atenção ao presente,
Ao que está acontecendo comigo,
E ao que pode acontecer, como acontece agora.

As vozes se aproximam,
Percebo algum sentido nelas,
Não são vozes destacadas,
Formam palavras e tons.
Começo a perceber,
Estão junto a mim,
Cercam meu corpo embora meu corpo seja um leito,
O leito do 307.
Lembrei de repente este detalhe que tudo significa para mim.
Sou o 307.
Deve ter uma porção de significados para os outros.
Se eu conseguisse juntar os significados,



O dos outros e o meu,
Talvez tivesse alguma coisa além da consciência.
Teria o meu corpo de volta,
Com todos os sentidos e significados.
Mas é melhor assim.
Se nada percebo nos outros e em mim,
Em compensação não sinto dor alguma,
Não sinto nada e isto é bom.
Quando era criança eu brincava comigo mesmo,
Brincadeira de menina solitária,
Brincar de não ser nada.
Lembro de um livro que li,
A menina que brincava de ser cebola.
“Sou uma cebola!”
E se concentrava nisso: ser cebola.
Não sou uma cebola, sou...
Sou o quê mesmo?
O Paulinho
— Começo a pensar e, o que é pior, começo a raciocinar — Paulinho foi quem disse, mostrando

imagens escuras cheias de manchas brancas.
Tumor cerebral.
Eu nem sabia o que era isso.
Foi tudo explicado depois
E se explicando por si mesmo.
De repente.
No meio de uma conversa,
Assistindo um filme na televisão
Ou ouvindo uma música,
Tudo ficava branco e vazio
Dentro e fora de mim.
A sensação estranha,
De não haver uma divisão entre o que era e estava fora
E o que era e estava dentro.
Passei a conseguir aquilo que antes não conseguira.
Era uma cebola,
Existia como cebola
E como cebola não havia dentro ou fora,
Havia apenas a cebola,
Com suas camadas de cebola.
Evidente que não sou nem posso ser uma cebola.
Cebola 307.
Não faz sentido.
As cebolas não precisam de sentido.
E eu começo a perceber algum sentido nas vozes e nas coisas.
Alguém diz alguma coisa que não me interessa,



É voz de mulher,
Uma mulher que não é cebola nem sabe o que é isso.
Diz que estou despertando,
Que devo abrir os olhos daqui a pouco.
Ora, se as cebolas abrem os olhos!
Elas são feitas de camadas cegas e úmidas.
Edmundo detesta cebola.
Nunca disse para ele que desejara ser uma cebola.
As panelas que fazem a comida de Edmundo são separadas.
As frigideiras.
Ele despediu empregadas porque não respeitavam a regra básica.
Tudo separado.
Como se houvesse um leproso dentro de casa.
Pratos, talheres, toalhas, lençóis comuns,
Precisavam ser fervidos, como nos hospitais.
Por pensar nisso, estou num hospital,
Consigo até lembrar isso,
Estou num hospital,
Lembrei o Paulinho
E sei agora que estou no Hospital São Damião.
Coisa inútil o nome de um médico ou de um hospital.
Basta ser médico ou hospital.
Para que nome?
Não conheço esse santo.
São Damião.
Há Cosme e Damião,
Balas para as crianças.
Mão o hospital não é Cosme e Damião,
Nem dá balas para crianças.
— É apenas Damião, São Damião.
É isso, estou despertando.
Despertar é entender as vozes, as palavras.
Paulinho, São Damião e Edmundo...
Não ouço a voz dele.
A voz que ouço é nova mas já é antiga para mim.
Torna a dizer que vou abrir os olhos.
Mas não quero abri-los.
Embora sinta as pálpebras tremerem.
É bom ficar assim.
Os outros — sejam lá quem forem -
Pensam que não estou ouvindo nada,
Nem vendo nada.
Mas o que há para ouvir e ver aqui?
Alguém fala para alguém que estou despertando
Que vou abrir os olhos daqui a pouco.



Volta a falar,
“Seria bom que ele estivesse aqui”.
Distingo essa frase,
Isolada de outras.
Quem ou para quem seria bom estar aqui?
A voz é recente e eu a conheço bem.
É agora a voz que mais me importa.
É a única voz que sabe que sou uma cebola.
Que me aceita como cebola
E como cebola me trata
— é isso aí.
Vilma.
O nome dela é Vilma.
Depois de Paulinho, São Damião, Edmundo... Vilma.
A ordem não importa.
Ela é que trata da cebola que sou eu.
Diz para alguém que vou abrir os olhos.
Mas não vou abrir nada.
Vou ficar fechada.
Eu e minhas camadas de cebola.
É melhor assim.
Se abrir minhas camadas, deixarei de ser cebola.
Mas seria bom se ele estivesse aqui.
Ele quem?
São Damião?
Nem sei que santo é esse.
Se é mesmo santo.
Deve ter tratado de cebolas antigas.
Mas antes as convertiam,
Se fossem pagãs, as batizavam.
Untavam as cebolas com óleos que São Damião julgava santos. Santos óleos.
Lembro a agora a mãe,
Ouvi a voz dela.
Cebolas não tem mãe mas eu tenho.
Logo, não sou uma cebola
E vou mesmo abrir os olhos.
Sei agora que ele não está aqui.
Edmundo tem vindo pouco, não gosta de cebolas.
Ele sabe que não sou uma cebola.
Sou a mulher dele.
Mãe de seus filhos.
Não sinto falta de Fernando e Gonçalo.
Sinto falta dele.
Vinha sempre,
No início vinha sempre.



Depois foi espaçando.
Eu percebi...
A mãe não gosta dele por isso.
Ou por outros motivos.
Ele foi se afastando.
Também percebi isso.
Chegou a viajar,
Uma semana em São Paulo ou Nova York,
Negócios ou alguma pequena que pegou por aí.
Cansou.
Eu o entendo.
Além de não gostar de cebolas, não gosta de doentes,
Detesta hospital.
Foi uma violência para ele aceitar tudo isso,
O tumor,
O hospital,
O quarto 307.
Seria bom se eu abrisse os olhos e ele estivesse aqui,
Queimado de praia,
Consegue ficar queimadão mesmo no inverno,
Mesmo quando chove ou o tempo fica nublado.
Pensam que ele se bronzeia em algum clube,
Eu sei que não.
Basta uma, duas partidas de vôlei no posto 6
E ele fica com aquela cor.
Outro dia ouvi a enfermeira perguntar o que ele fazia na vida.
Não sei o que a mãe respondeu.
Ou não lembro.
Achei estranha a pergunta.
Uma enfermeira perguntar isso.
A mãe deve ter respondido o quê?
O que ela realmente pensa de Edmundo?
Nem eu sei o que ela pensa do meu marido.
Não gosta dele.
Nunca aprovou a escolha do pai e mais tarde a minha.
O fato de não gostar pode esconder uma porção de coisas.
Eu conheço a mãe.
Conheço a sua voz e a ouço agora.
Está me chamando,
“Maria Emília! Maria Emília!
Está me ouvindo? Está me ouvindo?”



VII

Maria Emília, está me ouvindo? Responda, está me ouvindo? Quantas vezes já lhe disse para
tomar cuidado, esse Edmundo não presta, conheço este tipo de rapaz, filhinho de papai rico, e que
rico, um rico misterioso, o que ele faz realmente na vida, vende café, joga na bolsa, tem alguma coisa
de estranho nessa gente, está sempre metida em embrulhadas, volta e meia estoura um escândalo, eles
vão embora, passam anos fora, depois voltam todos, respeitáveis, mais ricos do que foram, educam
os filhos na base do “eles podem tudo” e porque podem tudo nada fazem, veja o Edmundo, voou em
asa delta para ter emoções, aprendeu com o pai a jogar na bolsa, comprar na baixa e vender na alta,
coisas primárias, nunca vi Edmundo lendo um livro, assistindo um filme, é só a turma da praia, as
garotas da praia, das festinhas, e você foi a besta que se deixou embeiçar e agora está aí, com o filho
na barriga, solteira, este noivado não foi para valer, ele queria você, não é por ser minha filha, mas
você era a garota mais bonita da praia, todos sabiam disso e Edmundo não fez por menos, botou os
olhos em você e quando notou que eu engrossei, que “prendia você nas minhas saias”, veio com
aquela história do noivado, seu pai era um babaca, ficou enfeitiçado pelo pai do Edmundo, gente
rica, com influência no governo, imaginou um casamento suntuoso, e você apareceu grávida,
antigamente, no meu tempo, moças grávidas casavam na polícia e se chegavam a ficar noivas, tudo
era discreto, sem véu nem grinalda, você ficou grávida sem querer e sem saber, uma noiva típica das
peças do Nelson Rodrigues, mas nem você e muito menos Edmundo sabem quem foi Nelson
Rodrigues, Vestido de noiva, Bonitinha mas ordinária , quem diria, eu lia o Nelson na mocidade e
jamais imaginaria que teria uma filha, que poderia ter uma filha que fosse personagem do Nelson, e o
que é pior, você mesma me tornou uma personagem dele, sou obrigada a encarnar as mães que ele
criou, uma megera, supermegera, com brotoejas na cara e sufocações diante dos males do mundo e
das filhas adolescentes que se embeiçam por cafajestes como Edmundo.

Está me ouvindo? Maria Emília, está me ouvindo? Eu avisei. Agora aguente as consequências, o
casamento vai sair mesmo, o pai dele não toleraria um escândalo, o filho que engravidou a moça de
família, essa gente casa mas dá importância ao casamento, antes mesmo deste filho nascer ou vocês
se separam ou ele arranja outras para fazer o mesmo, ele te ama, ele te disse isso? Disse para todas,
e dirá para todas as que cruzaram o seu caminho e que derem bola para a sua asa delta, sua fama no
vôlei do Posto Seis, bem que meu pai nunca quis nada com Copacabana, com a Zona Sul, me educou
na Tijuca, colégio tradicional, colegas tradicionais, jogávamos vôlei também, mas nas quadras
honestas do Tijuca Tênis Clube, os bailes das quartas-feiras, as tardes dançantes dos domingos, numa
delas conheci seu pai, no dia em que o América vencia, ali no estadinho da Campos Sales, que ficava
perto, mesmo quem era Vasco, Fluminense, Botafogo ou Flamengo, ficava louca, cantávamos o hino
do Lamartine Babo, “hei de torcer, torcer, torcer, hei de torcer até morrer”, você não sabe como a
vida era boa e alegre, sem ser essa confusão, as coisas eram o que eram, bem que meu pai reclamou
quando mudamos para a Zona Sul, você era pequena, não tinha oito anos, mesmo assim levei-a para
fazer a primeira comunhão na Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, que era perto e
tradicional, as igrejas da Zona Sul não são confiáveis, nada é confiável na Zona Sul, li num jornal
por aí que um cronista garante que na Zona Sul nem os cemitérios são confiáveis.

E agora você me aparece grávida, minha filha única vai me dar um neto que começou a viver na
clandestinidade, o que posso esperar dele? O que posso esperar de você? Mas continuarei amando
você, minha filha, amarei este neto, amarei todos os netos que você me der, é a forma de viver a vida



que não tive, os sonhos que não realizei, aqui estou eu agora, Maria Emília, pedindo pelo amor de
Deus que você me ouça, que abra esses olhos e veja sua mãe aqui.

Ao meu lado está aquela enfermeira que você gosta, ela tomou o seu pulso, ajeitou a luzinha
cor-de-rosa que pisca no seu dedo, ficou preocupada porque naquele monitor verde que marca as
batidas do seu coração, cobrinhas assanhadas que passam de um lado para o outro, trêmulas, elas
significam uma porção de coisas e é bom que signifiquem, pior quando nada significam.

Deu um troço qualquer nessas cobrinhas esverdeadas e ela colocou uma ampola de não sei o
quê no soro que a está alimentando, parece tranquila esta enfermeira, tão tranquila que não dá a
impressão de estar preocupada, você gosta dela, confia nela, eu também confio mas qual a alternativa
que tenho senão confiar nos outros?

Paulinho fez o que pôde, todos fazem o que pode, ficamos nas mãos dessa moça, os médicos de
plantão passam e vão embora, voltam no dia seguinte, acham tudo bem, a enfermeira faz o relatório,
os médicos aprovam, fazem hum, hum, hum, perguntam alguma coisa, voltam no dia seguinte e é a
mesma coisa, hum, hum, hum, ficamos entregues a essa moça, sabe, ela não chega a ser bonita, um
pouco magra para o meu gosto, mas tem um rosto interessante, os olhos são bonitos, quando bota os
óculos eles ficam maiores, outro dia, ela estava arrumando as cobertas no seu peito e olhou para mim
por cima dos óculos, os olhos ficaram divididos, a metade através das lentes eram grandes e verdes,
a metade de cima das lentes eram pequenos e escuros. Levei um susto, parecia uma outra pessoa que
me olhava com maldade, parecia... parecia... alguma coisa diabólica... como se me avaliasse,
penetrasse dentro de mim para saber o que estou pensando, dela, de você, de tudo isso, sabe,
sinceramente... ela me assustou... tive medo...



VIII

— Não estranhe ter mandado chamá-la... afinal, de toda essa gente aqui, você é a pessoa mais...
mais antiga que conheço...

— Estava sentada na minha mesa, olhando as luzinhas que se acendem, os pacientes que apertam
a campainha me chamando... o 301... o 304... que teve ontem uma parada respiratória e deu um
trabalhão para a Flávia, que me substitui à noite... O 307 não ata nem desata... ela pode ir embora de
repente... pode ficar aqui um ano, sei lá... até mais... e o telefone toca, o senhor me chamando... sabe,
levei um susto... as coisas mudam tanto aqui no São Damião, nos outros hospitais em que trabalhei
tudo era mais estável, morria-se, é verdade, mas até a morte era estável... dois, três óbitos por
semana...

— Não vai me dizer que queria ter aqui uma morte por dia...
— Sei... sei... aqui se passam semanas sem ninguém morrer e quando menos se espera, morrem

dois, três num dia... mas não foi para comentar isso que o senhor me chamou...
— Tem razão. Como ia dizendo, você é a pessoa mais antiga que conheço aqui, veja bem, não

estou chamando você de “velha”, mas de “antiga”. Foi minha aluna, fui amigo de seu pai...
— O senhor já havia me lembrado isso...
— Bem, é verdade que já havia dito mas acho que você não me entendeu... sou novo aqui,

direção de um hospital como o São Damião, que pertencia a freiras italianas e agora pertence à rede
pública... não é um posto tranquilo, muita puxação de tapete...

— Há puxação de tapete em toda a parte... fui transferdia do Hospital de Emergências porque
queriam minha vaga para uma protegida do governador e foi fácil arranjar um pretexto...

— Fácil por quê? Você tem uma ficha perfeita... competência... dedicação... boa técnica...
— Quiseram me envolver num caso de eutanásia... ou melhor, dessa semieutanásia cada vez

mais comum...
— Sei... sei... afastar os aparelhos, desplugar o equipamento... não se precisa botar cloreto de

potássio no soro para matar um paciente. E o hospital ganhar um leito livre para atender ao pedido de
um deputado... de gente do gabinete do governador... num caso desses, o problema não é apenas seu,
antes de tudo, é um problema meu... sabe, a cadeia de comando...

— O senhor me desculpe, mas o terceiro andar está cheio de problemas... não posso ficar muito
tempo fora...

— Compreendo... mas preciso conversar com você, já disse que é a pessoa mais... mais
confiável entre os quase 700 funcionários que tenho sob minha administração, médicos, alguns de
grande clínica, que se promovem por aí, nos jornais, nos debates da televisão, são considerados
notáveis, e tem outros, pés-de-boi, como o Caparelli, que no fundo é um maluco competente. O São
Damião é um hospital misto, funciona até como ambulatório, mas é também um hospital que atende o
pessoa de cima, gente que pode pagar e paga bem, é difícil administrar tudo isso, funcionários e
profissionais que trabalham na rede pública e privada, enfermeiras graduadas como você, e outras
nem tanto, improvisadas, e as assistentes, os técnicos de laboratório, o pessoal da copa e da cozinha,
os faxineiros, a farmácia, os estoques, a turma de manutenção... não posso tomar conta de tudo isso,
de tanta gente, preciso saber o que se passa... ter informações...

— E ter informantes...
— Não me leve a mal, não se trata de informantes, de alcaguetes policiais a meu serviço



pessoal... é para o bem de todos e, obviamente, para o meu bem. Em certo sentido, para o seu bem...
— Dr. Cândido, eu...
— Por favor, pare de me chamar de Dr. Cândido... de senhor... esqueça que fui seu professor...

que fui amigo de seu pai, agora sou... sou mesmo seu companheiro... e mais que companheiro... seu
amigo e... não me leve a mal, seu admirador, sabe, você me atrai... sempre me atraiu... nas aulas, no
meio das outras alunas, eu não podia fazer nada, todas eram iguais para mim, mas agora é diferente...

— Se estou entendendo, Dr. Cândido...
— Cândido...
— Não seja por isso, não o chamarei mais de senhor nem de Dr. Cândido. Chegamos a um

acordo. Se estou entendendo, Cândido, você me quer como espiã aqui no hospital... a palavra espiã é
forte, informante é mais suave, mais profissional. E fora do hospital, me convidar para jantar um dia
desses...

— Gostei de sua capacidade de resumir, de sintetizar as coisas. Ditas assim como você disse,
com objetividade, parece uma proposta imoral, ou, pelo menos, nada ética. Assumo. Se estivessem
gravando o que estamos conversando, eu teria dificuldades para explicar... na melhor das hipóteses
seria um constrangimento para mim... e também para você. Mas a ética é como a Casa do Pai de que
Cristo falava: tem muitas moradas.



IX

Sylvan esperava Edmundo na calçada do Banerj, esquina da Atlântica com a Rainha Elisabeth.
O guarda já o ameaçava de multa se demorasse mais tempo, ele olhava o relógio e desculpava o
amigo. Com a mulher internada há tanto tempo, e em risco de vida, Edmundo fazia esforço para ser o
mesmo, mas alguma coisa soava falsa nele.

No início, Sylvan pensava que fosse por causa de Maria Emília, mas o conhecia bem para saber
que Edmundo já perdera a esperança, mais dia menos dia a mulher morreria e ele já não sofria com
isso. Preocupava-se com as formalidades que tinha de tomar, cuidar dos dois filhos adolescentes,
arrumar a vida já então sem retaguarda protegida, frequentar os amigos, as peladas de vôlei, as
namoradas e, nas horas vagas, sobretudo na parte da manhã, fazer seus lances no grande cassino da
Bolsa, onde como em tudo mais, tinha uma sorte desgraçada.

O atraso seria um sintoma, Edmundo podia ser leviano em tudo, menos em questão de tempo.
Um minuto para ele era um minuto, um ano era um ano, um século era um século. Não fora ele quem
inventara que o tempo é dinheiro mas para ele, o tempo era uma moeda concreta, que ele parecia
trazer no bolso e na alma.

Jogara pelada a manhã inteira, brigara com um cara do time adversário por causa de uma bola
que teria ou não teria batido na rede antes da cortada, depois mergulhara, dera um pulo em casa, que
era perto, iria ao São Damião fazer a visita formal de todos os dias, ou de dois em dois dias,
ultimamente de três em três. E de repente, aquele atraso. Em outro qualquer, seria uma rotina, um
amigo esperar por outro para o programa da tarde — e que tarde! Mas em Edmundo era quase um
acontecimento. Ou a mulher piorara, o estado geral se agravara — tumor cerebral é fogo, a pessoa
parece normal e de uma hora para outra apaga — ou... ou... Sylvan conhecia Edmundo, somente uma
hipótese explicaria o furo em seus horários: uma outra mulher.

O guarda vinha vindo outra vez, sacudindo o caderninho das multas, mas o BMW azul metálico
de Edmundo apareceu lá atrás, ele chegava. Teria de deixar o carro na garagem de seu prédio, tinham
combinado ir no carro de Sylvan, que era solteiro, não tinha mulher morrendo no São Damião, e, o
mais importante, fora dele a iniciativa de arranjar as duas moças, uma delas gostaria de ser
apresentada a Edmundo, era da Zona Norte, um pouco reprimida, mais reprimida do que tímida,
fizera-se amiga de uma amiga de Sylvan, sabia que se tratava de um companheiro de um ex-campeão
de asa delta, embora casado, pai de dois adolescentes que faziam surfe no Arpoador, Edmundo ainda
mexia com o imaginário meio fatigado das mocinhas da Tijuca.

Ele não era disso, de ser apresentado ou tido como prêmio, animal de exposição pecuária,
medalhado em outras competições, um animal de raça. Por acaso, começava a fazer sucesso no
futebol um outro Edmundo, jogador temperamental, bom de bola mas ruim de cabeça e
comportamento, que os jornais e o público chamavam de “Animal”.

Para todos os efeitos, ele não era um animal, era acima de tudo, e para todos os efeitos, um pai
de família, casado, pai de dois filhos. Jogava vôlei na praia, fora campeão de asa delta, mas era
também um jogador hábil da Bolsa, um expert em ações. Recebia, ninguém tinha certeza de como e
quando, informações sobre empresas, títulos disso e daquilo, uma vez em cada dois ou três meses,
fazia viagens misteriosas, diziam que ia a Nova York ou a Londres. Duas vezes a cada semestre fazia
a complicada viagem a Tóquio, onde diziam que tinha uma amante que era secretária de um alto
executivo da Sony.



Ao entrar no carro de Sylvan, antes que o amigo reclamasse, ele reclamou do encontro:
— Poxa! Não é dia nem hora para um encontro desses. Maria Emília está mal, melhorou ontem,

abriu os olhos, comeu um pouco de gelatina, mas hoje entrou outra vez naquele sono, a enfermeira diz
que não é coma, não entendo disso, mas parece coisa grave, pode não despertar mais, Fernando e
Gonçalo estavam lá, não gostaram quando notaram que eu estava com pressa. Minha sogra nem se
fala, me come com os olhos, se pudesse, se tivesse um raio dentro daqueles olhos de peixe morto, me
fulminaria com sua raiva. E você vem com um programa de Zona Norte, mocinhas que ainda cheiram
a cabaço. Francamente, só mesmo por muita amizade, Sylvan, topei um programa desses... você fica
me devendo...

— O negócio é comigo, precisava de você, a garota quer te conhecer e você sabe que eu estou
comendo a Glorinha, ela arranjou esta amiga, topou sair comigo desde que a levasse... e você... não
sou o Animal Edmundo, sou um dentista fracassado de uma clínica fracassada da rua Siqueira
Campos, “Odontólogos Associados”, qual é o charme nisso tudo?

— Você sabe que é o melhor cortador do Posto Seis, já foi reserva da seleção nacional que
quase chegou a campeã do mundo... isto é charme também...

O carro tomou a direção da Lagoa. Na Fonte da Saudade, quase na pista que leva ao túnel
Rebouças, Edmundo teve vontade de voltar atrás, dar o programa por encerrado:

— Sylvan, não me leve a mal, mas não estou afim... sinceramente...
— Não vai me dizer que é por causa da Maria Emília. Você já fez tudo o que devia e podia, não

tem culpa da doença dela, isso acontece... embora...
— Embora o quê?
Pouco antes, Sylvan ficara sério de repente, ao parar num sinal logo após a Curva do Calombo:
— Não sou médico, sou um dentista feito nas coxas, o pai me obrigava a estudar qualquer coisa

enquanto treinava no Fluminense, depois fui para a seleção, como reserva sim, mas na seleção...
escolhi a odontologia por ser mais fácil, se tivesse escolha, faria medicina... o que sei é pouco mas
há uma teoria, ou melhor, uma hipótese, esses tumores, o câncer de maneira geral, não nasce sem
mais nem menos, há sempre uma causa... uma causa anterior...

— Já vem você falar no fumo... Maria Emília fumava pouco e parou de fumar desde que
Gonçalo nasceu... há 12 anos...

— Não, não é o fumo... fumo estraga dentes, isso sim, pode ou não pode dar câncer, não vou
muito nesta onda, deixei de fumar por causa do vôlei na minha fase profissional, hoje não fumo
porque os clientes não gostam de sentir a mão do dentista cheirando a cigarro... mas o câncer tem
uma causa, uma causa que é pouco mencionada por respeito aos próprios doentes... é mais civilizado,
mais social atribuir a doença a uma causa genética, hereditária ou não, ou ao fumo, a hábitos
alimentares. O cãncer é uma doença aqui de dentro...

O sinal abriu e Sylvan avançou pela Epitácio Pessoa, já pegando o lado da pista que daria na
Fonte da Saudade. Bateu com a palma da mão direita na cabeça:

— É aqui que nasce o câncer... na cabeça...
— Bem, o caso de Maria Emília é mesmo na cabeça, mas há câncer no pâncreas, no seio, na

próstata, no útero, no reto... o que a cabeça pode ter com o reto?
O carro contornava o Posto da Shell e entrava na alameda que corta a Fonte da Saudade ao

meio:
— Estamos chegando e este papo... francamente, nem parece que estamos num programa... vou

sair com Glorinha e você vai pescar um capim novo...
— Pescar capim? É mais ou menos assim que me sinto... pescando capim, velho ou novo é



capim que... Sylvan, você não acha que estamos meio por fora? Dois quarentões, mais um pouco
seremos cinquentões, e estamos pescando capim novo como se fôssemos dois guris que ainda estão
na fase das punhetas...

Pararam na pequena curva em subida que dá para a Ladeira do Sacopã. Fora o ponto de
encontro marcado por Glorinha, o pai dela já conhecia o Golf prateado de Sylvan, na noite em que
dormiram num hotel da Barra, o velho ficara preocupado com a demora da filha, passara a noite na
varanda do apartamento, para saber como e com quem a filha chegaria. Viu o carro parar em frente à
portaria, Glorinha saltar, acenar para dentro do carro, numa despedida que equivalia a um “até outro
dia” ou “até outra noite”.

Esperaram um pouco. Como Edmundo naquela tarde, as mulheres, jovens ou velhas, sempre se
atrasam. Só as provincianas chegam na hora, geralmente antes. E a Zona Norte ainda tinha alguma
coisa de província, embora os túneis e elevados tenham misturado a cidade numa única zona. No
tempo em que eram jovens, tanto Sylvan como Edmundo sabiam que uma ida à Tijuca, à Vila Isabel,
ao Grajaú, equivalia a uma excursão, a uma expedição ao polo, as moças eram diferentes das moças
da Zona Sul, cheiravam a cabaço a léguas de distância mas tomavam nas coxas, algumas aceitavam
tomar no cu, desde que não doesse e houvesse vaselina bastante. A maioria era fanática para bater
uma punheta no homem desde que o homem a masturbasse, muitas chegavam a chupar o pau, mas
nada de penetração, nem com o dedo.

Mais cinco minutos e as duas vinham vindo. Glorinha olhava para trás e para cima, temendo que
o pai estivesse na varanda do apartamento fiscalizando para onde ela ia com a amiga da Zona Norte.
Na cabeça do velho, podia ser um álibi, uma certeza de programa honesto, como podia ser o
contrário, bem ao contrário. Os velhos sempre pensam em sacanagem.

— Lá vêm elas... o capim é mesmo novinho... ela é gostosona mesmo, tipo tijucana, boa de
coxas e de bunda... o rosto nem importa quando o que importa é bom...

Edmundo olhou a mocinha que vinha em direção a ele. A ele não, ao mito fatigado que ainda
fazia sucesso nas mocinhas decepcionadas com os jovesn que elas consideravam babacas.
Lembrava-se da noite em que Fernando, o filho mais velho, ainda nos 14 anos, chegou em casa meio
drogado e perguntou ao pai se era babaca mesmo. Edmundo quis saber por quê. Fernando disse que a
garota que encontrara numa festinha, depois de dançarem e terem cheirado coca, virara-se para ele e
decretara: — Babaca!

Foi nisso que Edmundo pensou vendo chegar a moça que certamente não o consideraria babaca.
Levou um susto. Que diabo, conhecia alguém com aquele rosto, alguém que ele conhecia havia
pouco. Isso lhe deu tesão.

O nome dela era Patrícia. Nome que fora moda, na Zona Sul, dez, quinze anos passados. Prazer,
prazer, desculpe o atraso, Edmundo passou para o banco de trás, para ficar ao lada da moça.
Glorinha tomou o assento do carona, beijou rapidamente Sylvan, queixou-se do calor, queria ir para
o mais longe possível da cidade, onde o mar e o vento são mais fortes e tudo é mais deserto.

Um código para ajudar a amiga. Se falasse diretamente em ir para a Barra, a proximidade dos
hotéis poderia assustar Patrícia, embora soubesse que Edmundo, com a experiência dos quase
velhos, teria classe suficiente para dizer que não era nada, apenas mais conforto para um drinque, um
bate-papo entre duas gerações interessadas em se conhecer.

Para iniciar o diálogo de gerações, Patrícia beijou Edmundo no rosto, num gesto que parecia
pedir a bênção. Ao sentir o beijo na face e o cheiro da moça, ele descobriu com quem a moça
parecia.

A moça tinha o cheiro e o gosto de um jaleco branco, o cheiro e o gosto que a enfermeira do



terceiro andar do Hospital São Damião devia ter, se acaso tivesse mesmo cheiro e gosto.



X

Seria bom que a luzinha do 307 nunca mais se acendesse aqui no painel de controle do terceiro
andar. Uma definição que acredito seja impossível. Maria Emília, sei por experiência adquirida
nesses anos todos, está longe de ter uma parada respiratória ou cardíaca, mas está longe também da
cura, o caso dela é irreversível, uma questão de tempo e o tempo custará a passar para ela e para
mim. Nem mesmo um milagre resolveria, apenas adiaria.

E isso é que me preocupa, até me assusta. Torcer para que a luzinha de um determinado quarto
não se acenda aqui no meu painel. Em seis anos de enfermagem, nunca tive este tipo de problema,
acho natural que as luzinhas se acendam por isso ou aquilo. E quando não mais acendem é que...
Todos os pacientes são especiais para mim, embora cada qual tenha o seu problema, tanto os que
ficam bons como os que morrem.

Aprendia a ter apenas uma obrigação, um dever que nem é mais da profissão que escolhi, mas
uma escolha também pessoal: não me envolver a não ser com a vida que precisa ser salva ou mantida
em nível de uma dignidade tanto quanto possível sem dor.

E por que esta inquietação, que a luz do 307 se acenda novamente, como vem acendendo nos
últimos dias, com o agravamento do estado dela e o desânimo, a inutilidade de salvá-la? Embora os
regulamentos me permitam, não quero aparecer naquele quarto sem mais nem menos. Já fui lá mais ou
menos por conta própria, uma, duas vezes por plantão, é uma taxa relativamente normal. Durante a
noite, Flávia me substitui e vai lá apenas quando é chamada. Natural, o plantão da noite é mais
tranquilo quando os pacientes permanecem estáveis e não entram em crise ou em choque.
Curiosamente, eles morrem de manhãzinha, quando têm de morrer, quando chega a hora. É a “fresca
da manhã” — segundo um professor que tive e que no fundo era um cínico, embora fosse competente
e de boa formação técnica.

Morrendo de manhã ou à noite, morrendo cedo ou tarde, meu ofício é não deixar que ninguém
morra, um ofício estranho, até certo ponto absurdo. Afinal, a lei, a gravidade dos objetos que caem
inexoravelmente, não pode ser mudada nem impedida, pode ser disciplinada mas não suprimida.
Minha função é antinatural mas gosto dela, sustentar a vida que há nos outros até o último momento,
como coisa nossa, os médicos, os remédios, os equipamentos, toda a parafernália técnica e científica
me dão dicas, me ensinam o que fazer, mas de mim depende o processo de juntar tudo, médico,
remédio, equipamento e obter o resultado antinatural da vida, quando o certo deveria ser o contrário,
presidir a morte, guiá-la pelos seus surpreendentes e inesperados caminhos, possibilitando apenas
que o paciente sofra menos, se apavore menos e ... viva mais, ainda que pouco.

Esta é a minha rotina aqui no São Damião. Foi minha rotina durante os anos que aqui estou, mas
desta vez há alguma coisa que quebra o esquadro, o meu esquadro. Sempre fui considerada uma
menina quadrada, uma estudante quadrada, uma enfermeira quadrada. Não sei ainda o que é... uma
suspeita que pode até ser torpe, mas no 307 está acontecendo alguma coisa que me desagrada. Não
tenho certeza ainda, foram frases soltas que ouvi, a velha é fogo, toma conta da filha com uma
voracidade de hiena que não quer deixar a presa para mais ninguém, nem para mim, muito menos
para o genro, esse tal de Edmundo...

No início vinha todos os dias, brigava comigo exigindo mais e pressa, queria ver a mulher
curada, voltando à vida normal, aos filhos, a ele mesmo, embora tenha a fama e a pinta de ser um
garotão anacrônico, indo para os 50 anos vive e atua como um adolescente dos anos 80, usa até



alguma gíria daquela época... parece que não trabalha, vive bem porque deve ter alguma renda ou,
quem sabe, algum negócio meio clandestino, a velha diz que ele joga na bolsa e tem muita sorte...
pode ser... outro dia o surpreendi olhando minhas pernas, pernas que estas meias elásticas tornam
assexuadas, sei que as tenho bonitas, quando estou sem meias, lá fora, na praia, caminhando em volta
da Lagoa, sei que olham para minhas pernas, mas com este uniforme dou a impressão de adotar uma
castidade forçada.

E Edmundo olhou para minhas pernas, conheço o olhar que ele me mandou, me avaliando, com
uma certa surpresa, como se somente naquele instante tivesse me visto e reparado em mim.

Acho, não estou certa: foi naquele dia em que entrei no quarto, era hora de mudar o frasco do
soro fisiológico, uma das minhas auxiliares podia fazer isso, mas fiz questão de ir lá, ter um pretexto
para ir lá. Maria Emília estava em sono profundo. A mãe, o genro e um dos filhos, acho que o mais
novo, estavam em volta do leito, olhando os instrumentos, o garoto não tirava os olhos da luzinha
cor-de-rosa que piscava no dedo da mãe, parecia fascinado, quando entrei, mãe e marido pararam de
falar, mas o assunto estava lançado.

Fiz que não entendi e demorei em inspecionar o equipamento, como se encontrasse nele algum
defeito, ou alguma coisa que precisasse ser ajustada. A tempo de ouvir a mãe, com uma voz que
pretendia ser autoritária, de dona da filha, da vida e da morte da filha, dizer para o genro, “enquanto
ela respirar, não saio e ninguém me tira daqui”.

Uma briga entre os dois para saber quem era quem diante de Maria Emília ou diante de mim?
Ora, para todos os efeitos, eles sabem que no estado em que ela se encontra, ela não é de

ninguém, é do hospital, de um sistema que tem regras e quem cumpre essas regras, quem impõe essas
regras somos nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, no caso dela, especificamente, quem
deita e rola as regras é o Paulinho, eu e minha substituta à noite, que segue o processo, a rotina, como
eu sigo a dela quando a substituo todas as manhãs.

Não é a primeira vez que assisto a bate-boca entre os parentes de um internado grave,
preocupados com uma porção de coisas da vida lá fora, coisas das quais o doente dificilmente
voltará a participar. Começam a tomar providências em torno de um eixo fundamental.

Evidente que há uma dose de sentimento, de pena, de amor pelo doente, mas são pequeninos
detalhes e circunstâncias que ficam pendentes, conta do hospital a pagar, médicos, a proporção de
dor e insensibilidade que para um leigo pode ser definida pelo primeiro médico, pela primeira
enfermeira, pela primeira faxineira que entrar no quarto, “ela (ou ele) está sofrendo muito, está
melhor, vai sair dessa?”

As respostas são geralmente evasivas, tirante o sintoma da dor, que pode ser atenuada com uma
dose mais forte de analgésico ou mesmo de uma aplicação de morfina.

As outras perguntas recebem a resposta padrão, sim, sim, há melhoras, os glóbulos brancos
subiram (ou desceram) no último exame, as taxas de hemoglobina ficaram estáveis, o rim está bom,
não foi afetado, o paciente está bem ventilado, a pressão também estabilizou, um pouco baixa mas
dentro da normalidade e da situação. Um pouco de mentira piedosa ou de verdade responsável, e
todos parecem ficar satisfeitos, pelo menos até que o doente gema outra vez, ou se agite no leito,
reclamando (se puder) da posição em que está deitado ou de outro sintoma qualquer.

Não sou tão velha assim no ofício, oito anos de formada, seis aqui no São Damião, quatro neste
andar. Trinta e dois anos é uma boa idade para qualquer coisa, inclusive para casar, mas sinto uma
espécie de obsessão, um fascínio pela profissão que escolhi. No início cheguei a ter dúvidas, achava
até um pouco nojento, “sangue, fezes e urina, manjares da medicina” era uma quadrinha que corria
entre os alunos da faculdade. Quem poderia gostar disso? Não seria eu, que até então não sabia



direito o que fazer de minha vida. Pensei em letras, medicina, até mesmo em engenharia, mas tinha
uma amiga que fazia medicina, estava no terceiro ano da Nacional, não sei até hoje o que houve com
ela que decidiu trancar a matrícula, passou um ano pensando e foi fazer enfermagem.

Ela dizia que o médico é o engenheiro que faz o croqui, o projeto de um retorno à normalidade,
mas no fundo é um profissional de gabinete, tirante os cirurgiões, que botam a mão na massa... mas
que massa?

Sim, o diagnóstico é deles, os exames, cada vez mais extensos, intensos e muitas vezes inúteis,
mas a massa da matéria que a equipe lhe oferece na sala de cirurgia transforma o doente na máquina
que precisa ser consertada para voltar a funcionar, peças substituídas ou reparadas, o médico é um
mecânico de carro que recebe um motor que rateia ou que está nas últimas e ele precisa mudar os
cilindros, verificar as válvulas (ou trocá-las por peças novas ou adaptadas), ver o fluxo do
combustível, da ventilação do motor, se não há entupimento ou rupturas das mangueiras, um bom
mecânico sabe detectar o defeito ou os defeitos da máquina, com habilidade vai no ponto exato e o
motor volta a funcionar, senão em estado de zero-quilômetro, ao menos para manter ou prolongar o
prazo de validade de tudo aquilo, bielas, cilindros, segmentos, mangueiras, braçadeiras, caixa de
óleo, circuito de combustível, refrigeração — e pronto. Sucesso, boa remuneração pelo trabalho. E
fama.

Mas quem coloca aquela máquina, que é o corpo humano, em estado de máquina mesmo,
máquina que precisa ser reparada, ter peças consertadas ou trocadas? O anestesista, que antigamente
era um enfermeiro especializado e agora, com a nova legislação, pode ser substituído em caso de
emergência por uma enfermeira como eu. Já fiz várias anestesias, em casos menos complexos,
cesarianas, apêndices, vesículas, até mesmo aquele sujeito que operou a próstata, o anestesista teve
um acidente no trânsito quando se dirigia para o hospital, o paciente foi internado no Miguel Couto,
era domingo de carnaval, o único anestesista presente no hospital estava num transplante de rim, saí-
me bem, embora o auxiliar do cirurgião tivesse anteriormente alguma prática de anestesia e me
orientasse em certos momentos.

Mas a verdade é que a equipe de saúde, cujo sacerdote principal, sumo sacerdote em todos os
sentidos, é o médico, apanha o corpo humano cheio de funções (algumas delas não estão funcionando
ou funcionando mal), nós é que transformamos aquilo tudo que sofre, que vive e precisa viver, na
máquina insensível, sem nervos, inanimada, como se fosse matéria bruta, estática, feita de aço e
líquidos de transmissão ou de ventilação, e colocamos tudo aquilo, a vida inteira de um ser humano,
à disposição das serras, das pinças, dos bisturis e da perícia do mecânico.

Foi por aí que a minha amiga me impressionou. Não me convenceu de pronto, continuei a pensar
na medicina, nas letras, até mesmo na engenharia, construir alguma coisa de concreto, tirar do nada
uma forma, uma casa, uma ponte, uma estrada, ela dizia que o corpo humano é mais do que uma casa,
uma ponte, uma estrada. Nem mesmo é apenas uma casa, que poderia parecer, uma vez que abriga o
ser humano, seja homem, mulher, jovem ou velho. Todos terão de ser reduzidos à condição de
máquina para serem salvos, enquanto a salvação é possível. Fora isso, é o fim, a máquina jogada fora
para apodrecer na ferrugem, ou ser canibalizada de uma forma ou outra.

Achei estranho e fascinante o raciocínio da amiga, que por sinal já morreu, pouco depois de
formada, aos 46 anos, uma parada cardíaca que a surpreendeu enquanto tomava o café da manhã, no
Hospital da Lagoa, onde então trabalhávamos. Era lésbica. Teve um fraco por mim mas não topei, ela
era inteligente e gentil, tornou-se minha amiga, posso dizer que foi a minha melhor amiga naquele
tempo. Nada pude fazer por ela, quando soube do problema, ela já estava morta. Entre as muitas
lições de vida e ofício que me deu, a mais importante talvez tenha sido essa: também somos



pacientes e nem sempre há tempo para nos reduzirmos a máquinas que possam ser reparadas ou
substituídas.

Nem sei por que estou pensando (ou lembrando) isso tudo. Francamente, estou aqui na minha
mesa, vendo o painel com o número dos quartos deste terceiro andar sob minha responsabilidade,
gostaria agora que o 307 acendesse sua luzinha e me chamasse, não devo entrar sem ser chamada, já
fiz a visita de rotina, tudo parece bem, ou parecia, somente o diálogo que adivinhei áspero entre o
genro e a sogra.

Quando entrei, calaram, o garoto olhou para mim pensando que eu ia fazer alguma coisa
importante, mas nada fiz de importante, limitei-me à checagem geral e adivinhei o clima que não era
dos melhores entre o marido e a mãe de Maria Emília.

Tenho uma suspeita: um deles, a mãe ou o marido, está começando a cansar, a achar que não há
mais espaço para a esperança, nem mesmo para o milagre, não parecem ser religiosos, pelo menos
não trouxeram nenhum santinho, nem uma imagem da devoção familiar ou particular da doente, há
alguns que trazem um oratório, fitas do Senhor do Bonfim, terços, imagens, relicários, Maria Emília
não trouxe nada, nem podia, foi internada em estado comatoso, só abriu os olhos dois dias depois,
cheguei a pensar que morreria naquelas primeiras horas.

Mas... apesar de tudo, coisa rara em mim, não apenas na minha vida profissional mas na minha
vida particular, estou curiosa, ou melhor, estou suspeitando do clima instalado ali no 307. A mãe é
mesmo uma hiena feroz, quer devorar não apenas a filha mas a doença da filha, o tumor que não cede
e só aumenta. Como subproduto, quer devorar o genro, que ela deve achar relapso, leviano, talvez
louco para se livrar da mulher, das despesas, recuperar a liberdade, tem uma vida pela frente, uma
vida em sua fase mais interessante.

Não seria a primeira vez que surge um conflito desses, um dos parentes mais chegados do
doente querendo apressar o fim, sob a desculpa da morte sem dor, com a dignidade que a morte
merece ou devia merecer.

Até certo ponto, compreendo mas não aceito de todo essa pressa, esta solução antecipada de um
final previsto, inevitável. Mas não sei por quê, pelo menos não sei ainda por quê, não deixarei
fazerem isso com Maria Emília. Não por causa dela, em si, embora nada tenha de especial contra ou
a favor da minha paciente mais em perigo. Acho que é por causa... é vergonhoso admitir isso, é por
causa de Edmundo... ele não merece, ele não pode se livrar assim da mulher que o amou e de alguma
forma está ajudando a matá-la.



XI

Se quisesse, agora poderia abrir os olhos.
Sinto não os meus olhos mas as minhas pálpebras.
Como se elas tremessem.
Mas não tenho vontade de abri-las.
Pelo menos, esta a impressão que tenho.
Ou, quem sabe, elas estão abertas
E nada vejo porque nada me interessa ver,
Se há alguém em torno de mim
— a mãe, a enfermeira, talvez um dos meus filhos...
Edmundo...
Não, Edmundo não,
Ele tem vindo pouco,
Não gosta de hospitais, cemitérios,
É muito vital para isso.
Cumpre suas obrigações para com os outros e para comigo,
Evita o contágio com a dor.
Quanto mais com a morte.
Embora o tumor não seja contagioso
Está dentro de mim de uma forma que nada antes foi tão meu.
Quando sinto as pálpebras tremerem.
É que estou voltando a mim, aos meus sentidos.
Geralmente ouço o que estão falando.
Faz tempo que ouvi alguma coisa pela última vez.
Não consigo entender o que dizem.
Tenho a impressão de que passou uma eternidade entre as últimas palavras que ouvi e entendi.
Se é que entendi mesmo.
Na verdade, não entendo mais nada.
Fiquei doente,
As imagens que o Paulinho mostrou,
Manchas brancas no fundo escuro.
Já estou morta e não sei.
Tudo se limita a isso mesmo.
Ter a impressão de que ainda se pode abrir os olhos.
De repente não se quer mais viver
A morte como vontade de não mais viver.
Paulinho dizia que havia recursos para o meu caso
Fui a outro médico que ele recomendou,
Ouvi a segunda opinião, a terceira...
Edmundo levou as imagens
Eu estava muito fraca para isso,
Notei que o médico limitou-se a ler o laudo do laboratório,



Botou as imagens num mostrador de vidro iluminado por dentro
Ficou olhando, examinando,
Não disse nada
Disse apenas um absurdo “está bem”.
Nada estava bem,
As imagens é que deviam estar boas,
Mesmo assim, Edmundo achou que o médico era um imbecil
Colocara as imagens ao contrário,
Vendo tudo às avessas.
Edmundo repara tudo,
lera meu nome na imagem ao contrário,
Como num espelho.
E o médico fazendo-se importante,
Como se procurasse naquelas manchas dentro de um crânio que era o meu crânio
A minha caveira
O tumor que devia ser ainda pequeno mas não fatal.
E eu sabia que era fatal...
Não podia operá-lo.
Era esperar que ele crescesse
Em surdina,

Silenciosamente
Dentro de minha caveira.
E fui esquecendo as coisas,
Nomes, pessoas, tempo e espaço,
Até que me trouxeram para aqui...
A enfermeira... lembro seu nome... Vilma...
Disse que tudo correria bem...
Eu teria o melhor tratamento...
Havia recursos novos.
Novos medicamentos e técnicas...
Parece um código entre médicos e enfermeiras...
Tudo tem solução...
Um padre vinha me visitar no início de minha internação.
Quando ainda eu tinha momentos de lucidez mais longos
Dizia que a vontade de Deus é soberana.
Não cai um fio de nossos cabelos sem que ele aprove.
Este tumor foi parte do plano divino para o mundo
Sobretudo para mim...
Edmundo diz que Deus não é bom como se pensa.
Por isso não se interessa pelas regras do mundo, vive para si...
Casou-se contra a vontade mas me amava e me desejava...
Ama nossos filhos.
Ama a si mesmo acima de todas as coisas.
E todas as coisas só valem na medida em que precisa delas.



E delas pode tirar proveito...
Um egoísta... até mesmo na maneira de gozar...
Estou pensando nele e ele não está aqui...
Vou abrir os olhos.
Escuto a voz da mãe...
Ela reclama que meu estado continua o mesmo.
Não sabe que eu a escuto.
Não sofro mais ao saber que não estou melhor...
A mãe fala para Vilma.
Todas as vezes que volto do nada, Vilma está aqui.
Como se ficasse sempre ao meu lado.
Ela tem doentes para cuidar, outras coisas a fazer.
É nela que me oriento até o ponto em que posso me orientar...
Não lembro as feições dela.
Deve ser mais jovem do que eu...
Nas vezes, em que senti e gemi mais forte,
Ela estava aqui e colocou alguma coisa no soro que me alimenta,
A dor custou a passar mas passou.
Ou o que passou não foi a dor que não sentia
Mas a angústia de estar aqui...
Ela adivinha que não sinto dor alguma.
Gemo porque estou angustiada e nada posso fazer por mim...
Abro finalmente os olhos.
O quarto está límpido,
Não enevoado como devia estar depois de tanto tempo
(um minuto, um século).
Ela vai embora.
Quer me deixar sozinha com a mãe.
Tanto me faz.
Nada tenho a falar com ela.
Perguntar por Fernando e Gonçalo...
A mãe dirá que estão bem, estão sempre bem...
Perguntar por Edmundo...
Ela não responderá logo,
Pensará duas, três vezes antes de responder...
Dirá que tem vindo...
Que está preocupado...
Que tudo vai bem lá em casa...
Os meninos no colégio
Nas horas vagas fazendo surfe...
Edmundo acordando cedo.
Entrando na internet para ver como estão as bolsas...
Tóquio... Londres... Nova York...
Ele zomba dos amigos que estão em outra...
Paris, Roma, Los Angeles...



Por que estou pensando nisso?
Sem qualquer importância para mim?
É uma forma de pensar nele,
De saber que ele não está aqui...
Embora não tenha me abandonado...
A mãe pergunta se não quero comer alguma coisa...
A alguma coisa é a gelatina de morango,
Deve ser de morango, é a mais comum...
E o que me importa o gosto,
Morango, cereja, laranja,
Qualquer gosto tem gosto de nada mesmo...
Descubro agora que estou mais perto da verdade,
Embora não saiba que verdade é.
E para que serve...



XII

Flávia pediu que Vilma a substituísse naquele plantão. Daria compensação outro dia, volta e
meia, por um motivo ou outro, havia substituições assim, a própria Vilma tivera um problema a
resolver em Petrópolis, problema de uma pequena herança que os pais lhe deixaram, ela foi
substituída durante dois dias por colegas, posteriormente pagara o favor em seus respectivos
plantões, ficara esbagaçada mas era a rotina e da profissão, o hospital mantinha uma turma de
terceirizadas para emergências assim, de mais de um plantão. Quando o problema era de apenas uma
noite ou um dia, a interessada se virava com a substituta de rotina.

Por sorte, o dia transcorrera normal, pouco movimento, ali pelas três horas um paciente
morrera, sem dar trabalho, estava em coma há cinco dias, era idoso, 84 anos, a família, embora
numerosa, recebeu a notícia com serenidade, não houve pranto nem dor, tudo correu tranquilamente,
o quarto desocupado foi ocupado por uma operada da vesícula, jovem, de seus 28 anos, apresentando
um quadro mais do que normal, com alta prevista para dois, três dias no máximo.

No mais, a rotina de sempre, era uma quarta-feira e por tradição, baseada numa espécie de
experiência, sem qualquer explicação técnica ou operacional, as quartas-feiras eram dias tranquilos,
sem alterações que exigissem trabalho maior e mais cansativo. Eventualmente, ela podia ler ou
resolver problemas de palavras cruzadas durante os largos períodos em que, após as visitas de
rotina, nenhuma luzinha se acendia no painel em frente à sua mesa.

Foi depois do meio-dia que a colega avisou que entrara em emergência, não poderia dar o
plantão da noite, que Vilma quebrasse o galho. Durante o dia, além das duas visitas de rotina ao 307,
ali estivera a chamado do filho mais velho de Maria Emília. Tinha problemas o rapaz, aos 15 anos,
após um período em que fumara maconha com amigos do colégio, experimentara a cocaína e entrava
numa fase difícil, podendo adquirir um vício que a doença da mãe não justificava mas explicava: era
o predileto dela e devia estar em crise vendo a mãe num estado que lhe disseram terminal.

Fernando gostava de desenhar, eventualmente de pintar, fizera um esboço do quarto que a mãe
ocupava, um esboço sombrio, o leito em que mal se divisava um corpo inerte que quase não se
distinguia do leito em si, os aparelhos em volta, sinistros como a bateria de um pelotão de
fuzilamento, a avó sentada no sofá que à noite se transformava em cama, e em pé, como um anjo
velando para que a morte ali não entrasse, uma enfermeira alongada como uma figura de Goya, com
um detalhe convencional e falso: na cabeça, um gorro com a cruz vermelha que ela nunca usara.

Para suportar acordada o plantão extraordinário, jantara mais cedo. Após um dia normal,
jantando tarde, ela sentia-se cansada, não suportava uma ida ao cinema, uma visita, assistir um
programa na televisão. Fumava um cigarro, o único do dia (tinha a certeza de que aquele cigarro era
a única falta que considerava grave em sua vida profissional), e como sabia que as mãos de uma
enfermeira não podiam ter o mais remoto cheiro de fumo, usava as mesmas luvas descartáveis com
que fazia curativos ou procedimentos mais demorados nos pacientes sob sua guarda.

Morava sozinha na Garcia Dávila, rua de movimento, um dos eixos da Ipanema folclórica que
ela não frequentava nem apreciava. O apartamento, de sala e quarto, era amplo (o prédio antigo, dos
anos 70, tinha ainda os cômodos grandes). Embora pequena, a sala se dividia em dois ambientes, um
deles funcionava como sala mesmo, mesa de jantar com quatro cadeiras, duas poltronas em volta de
uma pequena mesinha de centro onde havia um vaso sem flores, de um verde escuro com frisos
dourados em relevo, e um cinzeiro murano, em feitio de um cubo quadrado com linhas perfeitas —



que ela trouxera de Veneza, quando, em companhia de Jorge, seu primeiro e único amante até agora,
fizera aquela viagem que fora o início do fim daquela relação que a magoava: Jorge era casado, 18
anos mais velho do que ela, tinha três filhos, a mais velha fora sua colega na faculdade.

O outro ambiente era um quase escritório, uma estante com livros técnicos, a edição do
centenário de Eça de Queiroz, volumes enormes, encadernados com certo luxo, que pertencera a seu
pai e era um dos orgulhos dele. Lera um ou outro livro, não os romances (só lera A cidade e as
serras) mas a correspondência, as cartas da Inglaterra, trechos esparsos da obra não ficcional. Lera
também dois livros de Sartre, que estava em moda quando ainda pensava fazer Letras: A náusea e um
livro de contos, O muro.

No mais, alguns romances policiais que comprava para ler durante as horas em que, na sala de
comando do terceiro andar do São Damião, tinha pausas às vezes longas em sua rotina de trabalho.

E estava lendo um policial de Simenon — La neige était sale — lia bem o francês embora só
falasse fluentemente o inglês, quando o elevador principal parou no terceiro andar. Insensivelmente,
ela olhou pelo corredor, onde a porta do elevador parecia ter feito barulho maior do que o habitual,
como se a avisasse de alguma coisa.

Insensivelmente, também, fechou o livro. Tinha a certeza de que “alguma coisa” iria acontecer
logo em seguida: Edmundo nem se dirigiu ao 307, o que seria natural, embora não fosse natural sua
presença ali, àquela hora da noite, quase madrugada.

Ver Maria Emília? Ela o chamara? Bem verdade que durante o dia tivera alguns momentos de
lucidez, evitara comer a gelatina cor de cereja que parecia lhe repugnar, tomara um caldo quente e
chegar a comer uma pasta de maçã polvilhada de açúcar, bom nutriente para doentes assim, que
tinham esporadicamente condições para uma alimentação mais sólida, reforçando o infindável, o
eterno soro fisiológico que já fizera pequenas equimoses em suas veias fatigadas.

Apesar da surpreendente melhora, havia dias em que Maria Emília ficara letárgica, sem abrir os
olhos, o único recado vital que vinha dela era a luzinha que piscava no dedo, as curvas trêmulas e
esverdeadas do eletrocardiograma, a respiração monitorizada, a ventilação garantida pela máscara
de oxigênio.

Se ela tivesse chamado o marido, nos momentos de lucidez daquele dia, certamente a mãe a
teria informado, como sinal de uma esperança de todo impossível. Além do mais, era evidente o
conflito entre sogra e genro, conflito que devia vir lá de trás, da rotina familiar, envolvendo a
domesticidade da família, conflito que, submerso ou à tona, tornara-se mais agudo e às vezes
dramático naqueles dois meses de internação no terceiro andar da unidade semi-intensiva do São
Damião.

Edmundo passou em frente à sua mesa, não foi difícil perceber que havia bebido, o caminhar era
mole, vacilante, os pés meio arrastados, o rosto um pouco congestionado, mais congestionado do que
cansado.

Ia diretamente para o 307 mas descobriu, com alguma surpresa, que estava passando em frente
dela, e parou um instante. Mexeu a cabeça, como a pedir desculpa por invadir àquela hora o hospital.
Era a primeira vez que desobedecia os regulamentos do São Damião, que proibiam visitas durante a
noite, a não ser em casos especiais.

— Você ainda aqui? Não dorme nunca? Mora aqui? Nunca vai para casa?
A primeira vontade de Vilma foi a de não responder a nenhuma daquelas perguntas. Teve pena

daquele homem, queimadão de praia, em forma de machão ainda jovem apesar da proximidade dos
50 anos, não exatamente rico mas bem de vida, com pouco trabalho, tido e havido pela sogra como
irresponsável, culpado em grande parte — e por todas as partes — pelo estado em que a mulher se



encontrava.
— Estou de plantão. A Flávia me pediu para substituí-la. Amanhã descanso, terei folga de 24

horas, ela ficará no meu lugar...
Edmundo aproximou-se, colocou as mãos com intimidade em cima da parte superior do painel

de chamadas, olhou o livro que Vilma estava lendo.
— Lê francês? Você é uma moça prendada...
— Obrigada. Estou procurando aprender francês e nada melhor do que a leitura... depois vem a

conversação...
— É uma pena. Não sei nada de francês, só de inglês... e acredite ou não, alguma coisa de

japonês... somente a gíria da bolsa... é de lá que vem o dinheiro que paga isso tudo...
— Vocês têm plano de saúde... dos melhores... paga a maior parte das despesas... depois... é a

vida de sua mulher que...
Vilma desconfiou que estava entrando num campo pessoal da família da paciente. Mudou de

assunto:
— O senhor veio ver Maria Emília? Ela o chamou? Ou foi dona Olga?
Edmundo olhou Vilma como nunca a tinha olhado. Um pouco de raiva e segundas intenções:
— Vamos por partes. Pare de me chamar de senhor... não sou tão velho e ainda dou para o

gasto. Meu plano de saúde é uma merda, todos são uma merda, quando se enfrenta um problema
como o meu, eles só pagam o básico, o trivial, não sou de chorar despesas mas tudo isso está saindo
muito caro... e prolongado... meus filhos estão sem a mãe há dois meses, lá em casa está uma
bagunça... o mais velho... não sei se já reparou... está começando... entrando naquela de cheirar... não
sou moralista... eduquei os meninos com liberdade... eu mesmo me considero livre... sabe, voei em
asa delta... fui campeão carioca... também fumei meus baseados... você não imagina a liberdade que
se tem lá em cima... mesmo sabendo que um descuido... um vento de mau jeito pode acabar com
tudo... mas é isso aí... a liberdade de viver e de morrer... e não esta prisão, esta casa de detenção...

— Aqui não é casa de detenção. Nem sou exatamente uma carcereira...
— Desculpe... não quis ofendê-la... é que estou começando a ficar cansado disso tudo... de vir

ao hospital...
Apesar da advertência anterior, Vilma continuou a chamá-lo de senhor:
— O senhor vem pouco ao hospital... há dois dias não aparece...
— Maria Emília se queixou? Impossível, ela nem sabe quando venho ou quando deixo de vir.

Ou foi a velha que reclamou? Não devo nada a ela, faço mais do que minha obrigação...
De repente, ele pareceu surpreendido:
— Ou foi você que reparou?



XIII

Estava tudo escuro. Somente a luzinha vermelha, quase cor-de-rosa, piscava no dedo de Maria
Emília, que parecia dormir, mas talvez estivesse no coma superficial que atravessava nos últimos
tempos. Os monitores, atrás do leito, alguns estavam desligados, os demais emitiam sinais
silenciosos. Edmundo ouviu e se irritou, como sempre, com aquele silvo do equipamento técnico,
como o zumbido de uma abelha, inseto eletrônico e adormecido.

Não precisava firmar a vista para adivinhar, ao lado do leito, no sofá-cama aberto e revolto, o
corpo volumoso, mistura de tartaruga gigante e hipopótamo atrofiado, da sogra que ressonava,
cansada dos dois meses e meio que passava ali, tomando conta da filha e acreditando que, enquanto
estivesse ali, Maria Emília poderia não ficar boa mas não morreria.

Edmundo perdera algum tempo conversando com Vilma na mesa de controle do terceiro andar.
Na realidade, não perdera tempo, informara-se do que devia e as informações recebidas não
modificavam os motivos que o levaram, tarde da noite, intempestivamente, àquela visita. Sim, não
estava sóbrio mas também não estava bêbado, adquirira aquele estágio de lucidez em que a verdade
podia vir e ser expressada. Sóbrio, integralmente sóbrio, ele não teria coragem para levantar o
problema. Um pouco bêbado poderia exagerar, ofenderia a todos, à sogra (pouco lhe importava a
sogra), os filhos, o São Damião inteiro, a enfermeira Vilma, uma caxias, uma quadradona,
empertigada em seus deveres, embora fosse uma mulher apetecível.

Em outra situação, até que Edmundo gostaria de dar em cima, tinha umas pernas — e Edmundo
gostava de pernas, imaginava as de Vilma sem aquelas meias brancas assexuadas, que pareciam de
freira consumida em forçada castidade. Mas desta vez Vilma não funcionava como a mulher que era
ou podia ser, ali atrás da mesa do controle do terceiro andar de um hospital onde sua mulher entrara
com pouca vida e quase nenhuma consciência. E dali iria diretamente para a capela onde os mortos
esperam os preparativos, os rituais do velório e do enterro.

Ficou indeciso se devia acender a luz atrás da cabeceira do leito da mulher ou se ligava a luz
geral do quarto, que era mortiça mas suficiente para despertar a sogra e ter a conversa que o levara
ali. Pensou melhor, ignorando o estado de Maria Emília, que poderia perceber a luz acesa, conforme
o nível de letargia em que estivesse. Preferiu sentar ao lado da sogra esparramada no sofrível sofá-
cama já quase totalmente ocupado pelo corpo dela.

Sem cerimônia, na audácia da decisão que tomara, empurrou-lhe as pernas para obter espaço.
Estava disposto, agora, a ir até o fim.

Olga custou a acordar. Dormindo, mantinha uma espécie de vigília setorizada em relação ao
leito de Maria Emília. Um pequeno gemido a acordaria, levantaria então e iria ver o que era, o que
precisava, se fosse passar a toalha úmida nos lábios da filha, para suavizar a sequidão da boca e a
sede que devia sentir, ou para ajeitar o travesseiro que lhe desse melhor ângulo para apoiar a cabeça.

Tudo bem, Olga se viraria sozinha, não precisaria apertar o botão que acenderia a luzinha no
painel de controle da enfermeira do terceiro andar.

Mas o empurrão na perna, embora sem violência, despertou-a surpreendida e irritada. E mais
surpreendida e irritada ficou ao perceber, apesar do escuro no quarto, que nada menos do que
Edmundo estava sentado em sua cama, numa intimidade que nunca tivera antes. E ela se prometeu,
naquele instante, que não daria oportunidade para que o fato se repetisse. Ele que se mancasse, indo
sentar-se numa cadeira do outro lado do leito da filha.



— Alguma coisa? — perguntou ela, procurando o botão que acenderia a luzinha fraca ao lado
do sofá-cama. Era inacreditável que Edmundo, àquela hora da madrugada, estivesse ali, não aparecia
havia três dias no hospital, na véspera limitara-se a telefonar para saber o estado da mulher mas
evitava falar com ela, que era a mãe da paciente, falava com Vilma, a enfermeira que... quem sabe...
Edmundo dava em cima das mulheres, a idade parecia uma desculpa para o assédio a todas que
cruzavam seu caminho. E com a mulher naquele estado, inutilizada pelo tumor, havia muito que
certamente não teria relações com a filha, e mesmo nos períodos em que as relações eram frequentes,
ele nunca deixara de procurar namoradas, mulheres casadas que davam sopa a um ex-campeão de asa
delta, ao melhor jogador de vôlei daquele trecho do Posto Seis, o homem que sem ser rico e sem
trabalhar no pesado, sabia especular na Bolsa e ganhava dinheiro suficiente para ter carros
importados e do ano.

Olga voltou a repetir a pergunta, realmente assustada com a presença do genro ali:
— Alguma coisa? Chamaram você?
Edmundo respondeu calmo, procurando disfarçar a ligeira embriaguez que começava a ir

embora, devolvendo-lhe a lucidez habitual:
— Não. Ninguém me chamou. Vim porque quis... me deu vontade... aliás, nem foi vontade, foi

necessidade... queria ter uma conversa com a senhora...
Ele reparou que a sogra não usava pijama nem camisola, dormia com roupas leves e bem usadas

que podiam ser confortáveis mas davam-lhe um aspecto ridículo, uma calça extravagantemente
estampada que antes tivera um brilho fosforescente, e uma blusa bufante que fora verde e agora
parecia amarela, um amarelo doentio, a caminho de se tornar uma sujeira branca. Ela se achava na
obrigação de estar pronta para um despertar que exigisse providências.

Com um gesto em direção ao leito de Maria Emília, ele quis saber se a mulher estava dormindo,
ou fora de consciência:

— Ela pode ouvir?
Falava baixinho, mais baixo do que a sogra, que com o tempo adquirira o tom exato para falar

baixo ou um pouco mais alto, de acordo com as circunstâncias.
— Não. Há dois dias não sai do coma... chego a pensar que é melhor assim... o Dr. Caparelli

disse que enquanto estiver em letargia, ela não vai embora... antes de morrer ela recuperará a
consciência... ele disse que o sintoma é comum em doentes assim, chamam a isso de “visita de
saúde”...

— Caparelli? Quem é esse Dr. Caparelli? Nunca ouvi falar nele, não tratou dela em nenhuma
fase... como apareceu aqui?

— É o médico residente, mora num quarto nos fundos do hospital, num porão habitável... ajuda
os cirurgiões, quebra todos os galhos que os médicos de plantão não podem ou não sabem quebrar...
a Vilma gosta muito dele... confia mais nele do que nos outros... é um homem gordo... simples, acho
que de Campinas ou de uma das cidades do interior de São Paulo, não gosta do Rio, prefere ficar
enterrado dia e noite aqui no Hospital... volta e meia percorre os andares, por nada mesmo, só por
curiosidade...

Edmundo ficou chateado com tantas informações que não lhe interessavam, estava se lixando
para esse tal Dr. Caparelli, agora começava a se lixar para os outros médicos, o Paulinho, o clínico
geral, o oncologista que examinara as imagens pelo avesso, os especialistas disso e daquilo que
haviam atendido a mulher nos quase dois anos de doença.

Só não se lixava mesmo para a enfermeira Vilma, que afinal pegara o rabo do foguete e era
agora a profissional mais próxima e melhor informada sobre o estado de sua mulher.



— Não vim aqui falar de um médico que nem conheço. Vim falar de mim, de meus filhos, da
senhora... preciso da senhora como nunca precisei antes nem precisarei depois...

Olga ficou mais ofendida do que surpreendida:
— E não precisa de Maria Emília? Sua mulher... mãe de seus filhos?
Apesar da firmeza que o fizera invadir o hospital, passar pela inspeção rotineira da enfermeira

de plantão, de entrar no quarto escurecido de sua mulher que estava mais morta do que adormecida,
Edmundo vacilou um pouco.

Pensou até em recuar. Mas o desprezo que sentia pela sogra, mais isso do que pena de Maria
Emília ou cálculo de um homem que especulava com os dados imprevisíveis e nem sempre lógicos
das bolsas, falou em voz normal. Se Maria Emília pudesse escutar, que escutasse: — Precisamos
fazer alguma coisa...



XIV

Caparelli espremia o corpo contra a parede de ladrilhos, muito volume para comprimir ao longo
da parede fria que guardava o cheiro enjoativo dos desinfetantes. Não encontrara outra solução, um
modo decente ou eficaz, pois era abuso demais, fora até condescendente. Embora sempre adiado, o
plano era antigo em sua cabeça e em seu ódio. As galinhas da favela nos fundos do Hospital São
Damião, gente que morava desde os tempos das freiras italianas, logo no início do morro que subia
para o Sumaré, faziam devastação em suas plantações.

Botara o espantalho, medonho e macabro, tática usada no interior de sua Campinas natal, um
avental sujo de sangue, ficou tétrico, espantava todo mundo menos as galinhas. E, na véspera, o
massacre quase total, a noite de São Bartolomeu dos feijões: as galinhas vieram de manhã, enquanto
Caparelli tivera uma operação de vesícula, coisa à toa que se complicou na mesa, suou em cima do
doente que era um conveniado, anônimo e pobre — eram os pacientes que geralmente lhe destinavam
— e enquanto remexia com suas gordas mãos a barriga de uma internada da Caixa de Assistência
Mútua dos Ferroviários, as galinhas, com suas fomes e bicos, exterminaram a penugem verde-
arroxeada dos feijões, remexeram até as sementes.

Esperava muito dos feijões, a terra fora pródiga para o milho, bastava jogar e pegava. Feijão
precisava de cuidado, e a terra, segundo a opinião de alguns poucos entendidos ali no hospital, não
era lá essas coisas. O enfermeiro Elias, que trabalhava no Pavilhão de Ginecologia, havia sido
agricultor, possuíra um palmo de terra lá para as bandas de Queimados, apostara um mês de
ordenado em como ali nunca daria feijão.

A bem da verdade, Caparelli nunca pensara em plantar feijão, ali ou em qualquer outro lugar.
Plantara bananeiras primeiramente, ou melhor, nem sequer chegara a plantar, apoderara-se de
algumas bananeiras já existentes naquela encosta do morro e delas tomava conta, impedindo que os
moleques da favela roubassem seus cachos ou viessem fazer pouca vergonha no caule macio e
complacente das bananeiras.

Eram as bananeiras do Dr. Caparelli.
Caparelli amava as bananas, comia-as diariamente, às dúzias, um cacho sempre pendurado no

centro do teto, pendente sobre sua cama, no quarto que o hospital lhe destinara desde os tempos das
freiras italianas e que a nova direção tolerava, afinal, ele era o residente que menos caso criava, era
o quebra-galho oficial, diário, noturno, dominical, integral, universal. E, dentro de sua atribuição, era
eficiente. Não criava casos com ninguém, apenas com as galinhas que devastavam sua horta
rudimentar.

Pois descobrira que as bananas não precisavam de sua inventiva, nasciam ao acaso, e fazendo
uso de uma paixão antiga, herdada dos pais, colonos em Piracicaba, tentou o milho, com bons
resultados. Era coisa fácil, que pegava sem cuidados, era só esparramar os grãos ainda verdes na
terra. Tinha uma noção otimista e cômoda da agricultura nacional: a terra era boa, havia até aquela
frase que ele nem mais sabia de quem, de Anchieta ou Pedro Álvares Cabral, a terra era boa mesmo,
sem se plantando dava tudo, o problema era esse, em se plantando.

Caparelli plantava e esperava. O enfermeiro Elias argumentava contra, a terra podia ser boa,
mas não ali, em plena cidade, prédios em volta, esgotos com suas podres tubulações contrariando os
veios d’água, o sol incerto e ralo devido à altura dos edifícios, as camadas de terreno remexidas
pelas fundações de concreto em torno.



Não importava. Caparelli amava a terra e dela esperava fidelidade, correspondência e,
ultimamente, feijões.

A penugem verde-arroxeada das sementes começou a despontar. Dia a dia, antes de se enfurnar
na Pavilhão de Cirurgia, ele ia medir e cheirar os progressos, os feijões que nasciam rasteiros e
fecundos. O interesse pelo milho e pelas bananeiras não diminuiu, mas deu lugar a valor mais alto.
Ficava imaginando aquela seiva que fazia as bananas e os milhos, trabalhando agora para ele, para
seus feijões, no escuro e no silêncio da terra.

Até que chegaram as galinhas. Atraídas sabe lá por quem ou por quê, vieram cutucando a terra,
descendo, descendo, bicando aqui, pinicando ali, passaram pela cerca de bambu que separa os
fundos do hospital com o morro, bicando, bicando, encontraram o primeiro pé rasteiro e indefeso,
voltaram, voltavam sempre, todos os dias, no rastro certo, jamais confundido.

Tentara todos os meios. Fórmulas químicas, científicas, e depois as rezas, as defumações.
Botara comida envenenada — as galinhas recusavam a comida suspeita, atraídas apenas pelos
feijões. Botou o tal espantalho, caprichou na feitura do monstro, o enfermeiro Elias contribuiu com o
avental sujo de sangue — um doente do setor da Psiquiatria chegou-se à varanda e deu um berro,
muitos doentes foram ver de perto o espantalho, uma onda de horror sacudiu de alto a baixo o
Pavilhão Sigmund Freud.

Além do avental, Elias recomendara os ofícios de um servente do Pavilhão de Ortopedia, um
sujeito que sabia mandingas e macetes, tinha terreiro montado em Inhaúma, Caparelli levou o sujeito
à meia-noite, a plantação foi defumada, rezada, regada com azeites e cachaças mágicas — no tempo
das freiras italianas teria sido um escândalo, no salão nobre do São Damião, mantida mesmo em
tempo de administração leiga e oficial, havia a bula do Papa pendurada na parede principal,
abençoando as enfermarias, os quartos, os pavilhões, os doentes, a bula papal só não abençoava as
plantações de feijão de Caparelli.

As galinhas não tomavam conhecimento das ofensivas deste e do outro mundo, vinham
obstinadamente todas as manhãs, bicando aqui, pinicando ali, matando Caparelli aos poucos, de
raiva e impotência.

A aflição de todas as manhãs: mal acordava, Caparelli ia ver os estragos, inventariar as perdas.
A primeira cirurgia apanhava-o excitado, certa vez cortou demais um talho na barriga de um
comerciante de Quintino que se internara às pressas na emergência, bastava uma pequena incisão, no
lugar certo, e a pequenina tripa inflamada como um camarão avermelhado pularia para fora, para o
fio de sua tesoura. Com ódio no coração, nos olhos e nas mãos, ele abriu um talho do qual poderia
extrair um elefante.

— “Vou mal! Vou mal! Se continuo assim daqui a pouco fico igual às sumidades!”
As sumidades! Compreendia agora porque as sumidades do São Damião, os grandes cirurgiões

que traziam os clientes mais ricos e poderosos, cometiam tantas barbeiragens. Eram as preocupações
de cada um, a mulher, os filhos, as amantes, as honras, os carros, os terrenos, as rivalidades
profissionais. Caparelli não tinha nada disso, os pais morreram cedo, não amava ninguém, não ligava
para o dinheiro ou a glória, duas, três vezes por semana tombava uma servente que desse sopa pelos
seus domínios no porão habitável onde vivia, tinha tudo, casa, comida, o dinheiro de um piso salarial
de médico-residente, dava para a cerveja, o cigarro, vivia de jaleco o dia todo.

As sumidades só vinham pelas manhãs, as caras escuras, as mãos trêmulas, os doentes corriam
um risco impressentido, eram as letras a cobrar ou a pagar, os juros, os aluguéis, as amantes que
traíam, os filhos que batiam com os carros — por isso as sumidades às vezes operavam mal,
Caparelli era testemunha de intervenções assassinas.



Ele nunca tivera tais problemas, na hora de operar, operava, metia sua gorda mão nas entranhas
vermelho-escuras, sua perícia, sua calma eram louvadas, nenhuma sumidade, em casos complicados,
operava sem a assistência próxima do médico-residente. No dia em que o professor Laranjeiras teve
sob suas mãos um ministro de Estado, cuja próstata fazia gemer não apenas um homem mas todo um
sistema de poder, teve de apelar para Caparelli: — Quebre o galho, Caparelli, se este ministro se
complica em minhas mãos, estou perdido.

Caparelli era hábil em ajudar as sumidades. Ia deixando, deixando, de repente suas mãos
entravam em movimento, as sumidades faziam gestos por cima do campo operatório, os parentes do
operado, em alguns casos através das janelinhas de vidro, anotariam o movimento daquelas mãos
famosas, não suspeitariam nunca que, por baixo delas, outras mãos, mãos grosseiras de um filho de
colonos, comedor de bananas, um habitante do porão do hospital, trabalhava em silêncio e perícia.

Foi durante uma operação simples, complicada por sua culpa, que Caparelli descobriu não ser
possível continuar assim, era desaforo demais, em breve seria capaz de matar um doente na mesa de
cirurgia. Enquanto costurava as camadas de carne, inutilmente rasgadas por eventual distração, tomou
a decisão radical: matar as galinhas. Na raiva, com as próprias mãos.

Passou dias ruminando os planos, aperfeiçoando-os até atingir o ponto que julgou o mais eficaz.
Não era homem de leituras, vez por outra lia brochuras policiais que ficavam dando sopa nos
armários dos médicos. Devido a tais leituras, sabia que para chegar ao crime perfeito tinha de chegar
primeiro às vítimas ou fazer com que as vítimas chegassem a ele. Não podia, de jaleco branco,
passar pela cerca de bambu e invadir os domínio da favela, os quintais, as casas. Precisava atrair as
galinhas a um local propício para a consumação do seu plano.

Fez minucioso levantamento topográfico do terreno, detalhou o caminho das galinhas, a rota
inimiga. Elas passavam por baixo da cerca, no ponto exato onde o falecido provedor Trovão, ainda
no tempo das freiras italianas, mandara enterrar o feto clandestino da Guiomar — amante de todos os
provedores daquele tempo em que o hospital era da iniciativa privada. Constatou que o caminho
natural das galinhas, pela simples gravidade do terreno, ia dar em suas plantações. Como atraí-las
para outro local onde pudesse, em paz e em garantia, executá-las?

Pensou no assunto, fez, com os próprios pés, o mesmo roteiro das galinhas, estudando as
alternativas, as opções que poderiam se oferecer a ele ou a elas. Até que a solução estourou em sua
cabeça: a capela! Era mais ou menos a meio do caminho, bastava fazer um pequeno desvio e as
galinhas iriam para lá.

Foi à despensa e pediu a Zé Bolacha um pouco de milho. Zé Bolacha apanhou a cuia enferrujada
de queijo do reino, meteu fundo no saco de milho. Fez o rastro cientificamente, não muito espaçado
para impedir que as galinhas tivessem qualquer vacilo. Foi botando milho aqui, ali, descendo,
descendo, até a porta da capela. Inevitável a armadilha. As galinhas viriam, de grão em grão, um
aqui, outro ali, outro mais adiante. Na porta da capela, pelo lado de dentro, Caparelli esparramou a
cuia toda — ficou um mundo de milho, tentando, convocando as galinhas.

E ali estava, há meia hora, espremido contra a parede de ladrilhos brancos, fiscalizando a ainda
intacta trilha dos milhos. A capela, felizmente, estava vazia, a mesa de mármore do centro, bem
lavada, fria.

Vazia mas por pouco tempo. Caparelli ouviu, agoniado, o barulho do carrinho que ele conhecia
tão bem, as rodas rangendo no cimento escasso que forma o caminho que leva à porta da capela.
Teve tempo, apenas, de empurrar o milho esparramado pelo chão, escondendo-o em algum canto. Ao
abrir a porta, fez cara inocente, profissional: — Mais um!

Dois serventes entraram, empurrando o carrinho que rangia, até encostá-lo paralelamente à mesa



de mármore. Pegaram o corpo pelo lençol e o suspenderam, jogaram sobre a mesa.
— Vamos deixar o lençol?
— No sexto andar há falta.
Tiraram o lençol, o defunto surgiu, espesso, o pijama de fazenda rala com as iniciais do São

Damião, os pés nus, de amarelada sola, homem de meia idade, mais grosso do que fino.
Os serventes não se surpreenderam de encontrar Caparelli ali, mesmo assim o médico julgou-se

obrigado a explicar:
— O Dr. Cândido quer aumentar a capacidade da capela, tem dia que fica morto espalhado pelo

hospital...
— Terreno é que não falta...
— Não, não se trata de construir uma nova capela, vamos aproveitar esta mesma. Basta fazer

mais duas mesas, uma de cada lado, acho que aqui cabem as três... fica um pouco apertado mas
ninguém vai reclamar...

Os homens tinham pressa, não queriam conversa, Caparelli, apesar de médico, era quase tão
servente quanto eles.

— Até logo, doutor.
— Até logo.
Suspirou. Os homens não haviam desconfiado de nada. Caparelli arrumou às pressas o milho,

esparramando-o novamente pela soleira, as galinhas, do lado de fora teriam de ser tentadas pela
fartura de dentro. Espremeu outra vez o corpo pela parede ladrilhada, evitando olhar o morto que
agora lhe fazia desnecessária e penosa companhia.

— “Ainda bem que as galinhas não têm medo dessas coisas!”
Apesar de não temer defuntos, elas não apareciam. Caparelli passou a odiar o morto, o intruso,

o estraga-prazer. Não o conhecia, devia ter passado meteoricamente pelo São Damião, nem estivera
na cirurgia, desprezava cadáveres assim, que iam para a terra sem passar pelas suas mãos. Não eram
doentes, e sim acidentados.

Viu, de repente, a penugem avermelhada, gorda galinha, rodney. A crista vermelha, o apetite
nervoso, pescoço de reflexos dourados, para cá, para lá, os grãos de milho sumindo na goela
insaciável. Logo depois apareceu outra, uma franga garnisé, rala de penas, apetite moderado.

Eram duas. Caparelli alarmou-se. Pensara em galinhas, amaldiçoara galinhas, desejara
exterminar galinhas, mas julgara que, na hora, só lhe apareceria uma galinha. Nela, concentraria seu
furor pela espécie inteira. E eis que lhe apareciam duas, podiam até aparecer mais. Imaginou um
mundão de galinhas, entrando, entrando na capela, transformando-a num galinheiro — e ele sem
poder fazer nada, seria inútil — e impossível — cometer um galinhocídio em massa, um holocausto
galináceo.

A vontade começou a vacilar. Duas coisas, dois fatos novos e inesperados perturbavam-lhe o
sangue frio necessário à consumação do seu plano. O defunto em cima da mesa e as duas galinhas
surgidas ao mesmo tempo e com o mesmo apetite.

Houve um momento de indecisão à porta da capela. Galinha e franga pararam receosas, olharam
o milho lá dentro, esparramado, farto. Além do milho, sombras. Caparelli, espremido ao lado da
porta, prendia a respiração, tão inerte como o morto.

A galinha afinal entrou resoluta pelo esparramado de milho, gula feroz, o gordo pescoço
roçando o chão, os grãos desaparecendo, o papo enchendo. Caparelli ainda duvidou:

— “Fecho a porta agora ou espero a outra entrar?”
Julgara que as duas entrariam ao mesmo tempo, previra tudo, mesmo a hipótese de entrar uma e



a outra permanecer de fora. Na iminência de perder as duas, melhor seria fechar logo a porta,
garantir a galinha que ciscava no chão da capela. A franga continuava impassível, do lado de fora,
olhando assustada para as sombras do fundo, desconfiando da suspeita fartura.

Caparelli renunciou às duas. Deu um salto e fechou abruptamente a porta. A franga,
surpreendida com aquilo, deu um pulo desastrado e em vez de cair fora, caiu dentro da capela,
sacudindo as asas e dando gritos desesperados, temendo o pior. A porta bateu com estrépito,
despertando sons estranhos na capela oca. As galinhas, sentindo-se perdidas, renunciaram ao milho
traiçoeiro, passaram a voltear em torno da mesa, esganiçadas, batendo as asas com furor, ameaçando
voos inábeis, incompletos.

Caparelli tinha, agora, espaço e tempo para a justiça. A porta estava fechada, elas não
escapariam. Havia, lá em cima, um pequeno basculhante de vidro enrugado e fosco, dificilmente elas
atingiriam aquela altura. Ele podia se servir, vingar seus feijões.

Começou a luta. Pesadão, sem agilidade nas pernas, tentava apanhar as galinhas, com as mãos,
as duas ao mesmo tempo. Era inútil e, pior, era impossível. Cansou cedo e começou a usar os pés,
chutando-as com violência contra as paredes. Elas iam e vinham, cada vez mais esganiçadas, batendo
as asas, fazendo um barulho dos diabos. O morto, estendido na mesa, fazia o que lhe competia:
imobilidade e silêncio. Mesmo assim, as galinhas não o respeitaram em sua circunstância de defunto.
Pularam por cima dele, enchendo-lhe a cara de penas. A franga, mais hábil, menos pesada, quase foi
surpreendida pela mão de Caparelli, teve tempo de pular em cima do morto e dali, alcançar o
basculhante. Mas deixou em cima do defunto uma bolotinha de excremento verde e branca, úmida.

Na afobação de apanhar a franga, Caparelli esparramara-se em cima da mesa, quase abraçando-
se ao defunto. Com redobrado ódio — metera a cara entre as pernas do morto — correu atrás da
galinha restante, na raiva só, sem técnicas, sem táticas, chutava o ar, dizia palavrões, “galinha filha
da puta!”. Até que começou a cansar, e irreparavelmente. Mas quem cansou primeiro, e
definitivamente, foi a galinha: aninhou-se num canto, encolheu-se entre as asas e ficou, trêmula,
ofegante, a esperar. Quando Caparelli pulou em cima, ela ainda ameaçou um último arranco de
sobrevivência, mas já sem forças. Mãos brutais a alcançaram em cheio. Deu um pio mais forte e
ficou a tremer, dominada.

O suor escorria pelo pescoço de Caparelli, tal como durante as operações mais complicadas. O
pior não fora feito ainda: como matar a galinha? Se tivesse um canivete, ou um facão, estaria usando
um instrumental assemelhado a seu trabalho, pouca diferença faria do equipamento que utilizava lá
em cima.

— “O pescoço. Aperto bem o pescoço ou torço”.
Bastava deslocar um pouco e a morte por asfixia, o ar dentro, a bomba concentrada, jamais

explodida. Caparelli temia sufocações, se pudesse escolher a própria morte, preferiria o tiro na
boca, a bala perdida, o câncer no esôfago, tudo, menos morrer asfixiado, com o sopro da vida dentro
dele.

A galinha tremia em seus braços, tinha os olhos meigos, só então Caparelli reparou que as
galinhas têm olhos meigos. Sentiu remorso. Tão grande, tão poderoso, matando um bichinho
daqueles. Mas apalpou-lhe o papo, ali estava, cheio, saciado no apetite voraz. Desta vez fora o milho
do Zé Bolacha. Amanhã seriam os feijões. Imaginou aquele papo cheio de feijões, de seus feijões.

Segurou-a pelos pés, deixou-a cair de cabeça para baixo. Fez rápida inspeção pela capela.
Tudo em seus devidos lugares, a mesa no centro, e, em cima dela, o defunto. Ninguém suspeitaria de
nada, amanhã ou depois algum servente varreria as penas, os excrementos espalhados. Abriu a porta.
Recebeu o ar da manhã e isso lhe fez bem. Sentia-se fedorento de morte e galinha. A qual, galinha,



também sacudiu-se, satisfeita, prevendo uma possível volta aos terreiros livres da favela, à terra
fresca cheia de minhocas.

Foi direto à cozinha. Tomou cuidado para não passar pela área da frente, onde doze andares de
varandas e janelas o fiscalizariam. Seria um escândalo, o médico-residente do São Damião roubando
galinhas! Evitou também o lado dos refeitórios, o que obrigou a uma volta enorme pelos lados do
terreno, até às bananeiras, “as bananeirs do Dr. Caparelli”.

De lá, até a cozinha, foi uma rota segura, abrigada.
Zé Bolacha recebeu-o com espanto:
— Gorda, hem doutor?
Caparelli sorriu modesto:
— Me deram de presente, Zé, um cliente que operei na semana passada e que não podia me dar

nada, tinha algumas galinhas, mandou a mulher trazer esta.
Ficou embaraçado:
— Pode ser para amanhã?
— Amanhã é minha folga. Quem cozinha é o Neves.
Caparelli tinha birra com o Neves, por causa de uma travessa de talharim à bolonhesa que

sumira na hora do jantar. O cozinheiro afirmara que havia posto a travessa na mesa dos médicos mas
a travessa não apareceu na hora do jantar. Dias depois, viram um gato lambendo restos de talharim
nas proximidades do quarto de Caparelli. Ele jurava que era uma infâmia do Neves, ele é quem tinha
levado a travessa para lá, a fim de comprometê-lo.

— O Neves é meu inimigo. Meu rancoroso inimigo. Você não podia fazer para hoje?
Zé Bolacha olhou o relógio da área central.
— Não dá para o almoço, só para o jantar.
— E olhe, Zé, vê se mata a bichinha na faca. Não torça o pescoço dela assim — e fez o gesto no

próprio. — Deve ser horrível morrer com o sopro dentro.
O cozinheiro não deu importância ao conselho, já estava estrangulando a galinha com suas mãos

treinadas e assassinas.
— E olhe, Zé, aproveite os miúdos e faça uma farofa daquelas, com azeitonas pretas...
Zé Bolacha devia favores a Caparelli, amostras gratuitas para a tosse, quando tivera gonorreia,

ele o tratara com sulfas e permanganatos.
— Fique tranquilo, doutor, fique tranquilo, vamos ter a farofinha...
Caparelli seguiu para o quarto. Almoçaria pouco, guardaria a fome para o jantar. Mandaria o

filho do enfermeiro Elias buscar umas cervejas, depois as esconderia na geladeira da copa, para os
outros médicos não se fartarem. Esfregava as gordas mãos de contente, dois coelhos de uma só vez.
Ficara livre de uma galinha e teria um belo jantar, com farofa, miúdos, azeitonas pretas, cerveja.

Uma enfermeira do sexto andar passou pelo pátio com uma criança recém-nascida ao colo,
sorriu para Caparelli e sumiu pelo corredor. Ele olhou o relógio: às 11 teria cirurgia, uma plástica de
períneo, uma senhora que tivera 16 filhos, devia estar toda arrombada.

Entrou no seu quarto, lavou a cara e as mãos. Demorou com a toalha em cima do rosto gordo e
branco, acariciando-se. Foi à janela para estender a toalha no peitoril e viu as bananeiras, “as
bananeiras do Dr. Caparelli”. Lá longe, agitando ao vento suas palmas, os cachos nanicos ainda,
caídos e verdes. Mais ao longe, o velho Joaquim, jardineiro imemorial do São Damião, tirava capim
da beira do pequeno lago cujo repuxo estava estragado desde o tempo das freiras italianas.

— “Domingo que vem vou consertar o repuxo.”
O alto-falante chamou em todos os andares:



— Atenção, Dr. Caparelli! Atenção, Dr. Caparelli! Chamada do Pavilhão de Cirurgia. Chamada
do Pavilhão de Cirurgia para o Dr. Caparelli.

Despiu o jaleco branco, ficou apenas de camiseta. Lá em cima, teria de vestir os novos
uniformes verdes que usavam agora. Uma frescura a mais das tantas que começavam a existir.

Lembrou-se de uma velha canção que o pai cantava quando voltava dos campos de Piracicaba:

Quando sponta la luna
marechiare...

O alto-falante repetia:
— Atenção Dr. Caparelli! Chamada no Pavilhão de Cirurgia.
Caparelli tomou a direção do elevador que descia até os porões do São Damião. Pensou em

Flávia, ela entraria de plantão às oito horas, substituindo Vilma no terceiro andar da Unidade de
Terapia Semi-intensiva: — “Vou convidá-la para o jantar!”



XV

Dois dias depois, tendo descansado na véspera do plantão de 24 horas em que cobrira a
emergência de Flávia, ela mal chegara ao painel de controle de sua mesa no terceiro andar e

ficara preocupada: um recado para comparecer ao gabinete do diretor do São Damião. Cândido
tinha pressa em falar com ela, usara o código CR, que significava assunto urgente e importante.

Apesar do código, ela preferiu cumprir o código de sua rotina. Examinou as anotações deixadas
por Flávia, houvera um óbito naquela noite, no 303, um câncer que durou mais do que o previsível,
não deu muito trabalho, não mais havia alternativas, era aumentar ou diminuir a dose de morfina,
conforme o doente sentia dores mais fortes ou menos fortes.

Vilma fez as visitas de todas as manhãs, tudo em ordem dentro da ordem de um hospital cuja
ordem é não deixar morrer aqueles cuja ordem é morrer mesmo. Demorara-se pouco no 307, onde
Maria Emília continuava estável, uma das estabilidades mais estáveis que conhecera em sua carreira
profissional. Na antevéspera, acontecera uma anormalidade, a visita de Edmundo, que a inquietara,
não sabia por quê. A inquietara duplamente: pelo inusitado da visita e... não sabia explicar, toda a
vez que via Edmundo alguma coisa se desarrumava dentro dela.

Os dois, sogra e genro, ficaram bastante tempo conversando. Por duas ou três vezes, ela teve
vontade de ir lá, no 307, a pretexto de tirar a temperatura, ver a luzinha cor-de-rosa piscando no
dedo de Maria Emília, ajeitar os travesseiros ou as cobertas, ver se o soro estava devidamente
regulado, dar uma olhadela nos monitores com suas linhas coloridas e trêmulas.

Controlou-se. Tanto que nem chamou Edmundo quando, uma hora após ter entrado no 307, ele
passou apressado e aborrecido à frente de sua mesa de controle. Pela primeira vez, desde que ali
vinha visitar a mulher, Edmundo sempre parava ali, puxava conversa, às vezes sobre o estado de
Maria Emília, em outras parecia ou queria ser pessoal. Cândido o conhecia, dizia que era um
“galinha”, que ela tomasse cuidado. Com a mulher doente, o galinha devia estar ciscando onde
pudesse ou mesmo não pudesse, dando em cima até mesmo de quem agora se tornava importante para
ele e sua família.

Quarenta minutos depois de ter rendido Flávia e feito as visitas regulamentares, Vilma subiu ao
gabinete do diretor. Cândido reclamou da demora. O chamado era urgente mesmo, e importante.

— Já disse que tomasse cuidado com esse tal Edmundo. É um monstro!
Mais calma do que o habitual, segura de que nada fizera (e Edmundo também, pelo menos até

agora, nada fizera para ameaçar a serenidade da relação doente-família-hospital), Vilma perguntou:
— Ele vai botar fogo no hospital? Vai aterrissar de asa-delta no teto do pavilhão de cirurgia?

Cândido não gostou da ironia e contra-atacou:
— Você não esquece a fascinante biografia daquele galinha. Asa-delta! Um coroa que daqui a

pouco estará tão velho como eu, como todos os velhos, dando seus cantos de cisnes com mocinhas
ridículas que se cansaram de namorar os gays da praça e se voltam para homens maduros como ele
e...

Fez uma pausa, sem certeza se devia ou não continuar a frase. Finalmente, concluiu:
— Como ele e como eu...
Vilma adquiriu a calma que o chamado do diretor havia abalado um pouco:
— Foi para isso que me chamou com o CR?
O diretor percebeu que fora longe demais. Readquiriu o tom solene, o tom do chefe.



Responsável por 112 leitos em diversas unidades, pela parte administrativa que incluía mais de 600
funcionários, pela equipe médica e técnica que entre os contratados e os visitantes, chegava a mais
de 80 profissionais de saúde. Além disso, era o responsável pelos regulamentos, pelas cobranças das
diversas funções, de tudo o que se passava nos 55 mil metros quadrados do hospital, inclusive os
jardins e o pátio do estacionamento dos automóveis, os fundos do terreno que fazia limite com o
morro e com a favela onde Caparelli tomava conta de suas bananeiras e pés de milho.

Responsável sobretudo pela moral e pela ética da medicina que tinha, segundo ele, tal como a
Casa do Pai, diversas moradas.

Olhando com severidade, mas uma severidade amável, o rosto até então tranquilo de Vilma, deu
o motivo da convocação urgente.

— Temos problema com o seu 307.
— O 307 não é meu, é do hospital. Mais seu do que meu.
Cândido nem ouviu:
— A mãe da paciente veio ontem aqui denunciar que o genro — o mesmo Edmundo que não

passa de um galinha — quer apressar a morte da mulher... sugeriu uma forma qualquer de eutanásia...



XVI

Estou viva.
Como isso — estar viva — não me emociona.
Não sei como é a morte.
Se ela tem momentos em que há a sensação de ainda se estar viva.
Meu pai perdeu um dedo da mão esquerda.
Durante anos, sentia o dedo,
Como se ele ainda estivesse agarrado à sua mão.
Chegava a sentir dor embaixo da unha que havia gangrenado e o obrigara à amputação.
Com a vida-morte é a mesma coisa.
A vida é amputada mas ela continua a existir não existindo.
E vêm esses surtos de memória e percepção.
Não se distingue o que é memória e percepção.
Quando deixo o fundo do fundo de tudo,
Da vida,
Do mundo,
De mim mesmo,
Sinto que estou morta.
Não importa por quanto tempo
Ou por tempo nenhum.
De repente
De repente não,
Deve levar horas, dias, meses,
Quem sabe anos
A gente volta a si e vem a percepção com a memória.
Não sei se memória traz a percepção
Ou se é percepção que traz a memória.
Como o dedo do pai,
A unha gangrenada que ainda doía.
Ele sentia a dor do dedo que não existia,
Que fora jogado no balde da sala de cirurgia.
O dedo ali estava,
Agarrado não à sua carne
Mas à memória de sua carne.
Ou à carne de sua memória.
Como me sinto lúcida.

Aos 8 anos,
Na escola de primeiro grau,
A professora fez um teste para saber qual a aluna mais inteligente da turma.
Uma outra aluna foi considerada mais inteligente do que eu.
Mas a professora disse que eu era a mais lúcida.



Qual a diferença entre inteligência e lucidez?
Até hoje acho que não sei
Estou muito cansada para pensar nisso.
Nem sei porque estou pensando em coisas que não mais me interessam.
Deve ser uma forma de cair no abismo do nada
Não pensar nem ouvir nada.
Nada saber do que se passa ao meu redor.
As conversas.
O zumbido dos aparelhos atrás do meu leito.
A luzinha cor-de-rosa que acende e apaga
Provando que ainda estou viva.
Eu não dependo desta luzinha,
Ela é que depende de mim.
Se parar de respirar,
Se meu coração parar de bater,
Ela apaga e morre comigo.
Não leva consigo o meu passado.
O dedo amputado do pai ainda doía.
Pior do que o zumbido dos aparelhos,
Um zumbido que parece o de uma abelha cristalizada,
Mais mineral do que animal,
São as vozes que volta e meia ouço em torno de mim.
Distingo a de minha mãe,
A mais frequente,
A que mais me incomoda
Parece que ela quer me falar alguma coisa,
De muito importante.
Ainda não desconfiou de que nada mais é importante para mim.
Ouço também a voz da enfermeira.
É mais tranquila,
Também parece o zumbido da abelha cristalizada em mineral.
Diz coisas que não entendo.
O que consigo entender são coisas já ditas.
“Não vai doer”
“É só uma espetadinha”
“Quando ela estiver acordada, não esqueça de dar a gelatina,”
“O médico mandou suspender isso e aumentar a dose daquilo”
Fosse eu também um mineral acharia tudo sensato,
Necessário,
Mas não sou mineral.
A vida ainda não foi arrancada de mim.
A voz da enfermeira me faz bem,
Embora não entenda o que ela diz.
A voz do médico é diferente.
Parece a voz de um locutor de futebol



Descrevendo uma partida imaginária
E ele é o juiz
Eu sou a bola e o único jogador.

Edmundo.
A voz de Edmundo é diferente das outras vozes.
Eu a distingo com mais nitidez
(e lucidez).
É a voz dele que eu menos entendo.
Raramente uma palavra dele entra em mim
Às vezes me alegro
Às vezes me entristeço.
Ou pior, tenho medo.
Não sei se foi ontem,
Ou agora mesmo,
Ou num passado mais antigo.
Eu saí do nada de uma forma tranquila
Quase alegre ao descobrir que estava viva.
Mas sem lembrar de nada,
Sabendo apenas que Edmundo e a mãe estavam aqui
Conversavam sobre mim.
Os dois nunca se deram bem
E não seria aqui que eles se dariam bem,
Entrariam em acordo sobre qualquer coisa.
Se fulano telefonou ou deixou de telefonar,
Se estou melhor ou pior.
Basta um dizer que o sol esquenta e o outro diz que o sol esfria.
Edmundo nunca perdoou a mãe ter feito pressão pelo nosso casamento.
Apareci grávida e nem havia ficado noiva.
Ele me amava,
Eu o amava,
Era belo e bom.
A pressão foi forte.
A família dele também se meteu
Fernando nasceu de seis meses.
O mundo não acabou por isso.
Nem eu nem Edmundo acabamos.
Tudo continuou como devia continuar.
Ele ganhava dinheiro na bolsa,
Quando perdia logo recuperava
E jogava vôlei no Posto Seis,
Perdeu a mania da asa-delta depois da morte do Pepê.
Achava que era um aviso.
Edmundo acredita no destino.
Quando éramos namorados, dizia: “se eu passo por uma mulher e a desejo, procuro olhar a



primeira estrela que me aparecer no céu. Se na estrela estiver escrito que aquela mulher será minha,
nem Deus, nem o Diabo nem ela mesmo poderão fazer nada. Ela será minha”.

Ontem,
Ou anteontem,
Não sei quando,
Talvez nunca,
Talvez um farrapo de som ou de memória antecipada,
Ouvi a mãe e Edmundo falando aqui ao meu lado.
Devia estar escuro,
O quarto apenas iluminado pela luzinha espetada no meu dedo.
Não no dedo do pai. No meu
Falavam e eu não entendia.
A mãe dizia que não,
Não e não, jamais, nunca,
“A filha é minha,”
“Faço a minha obrigação,”
“Você paga a conta, o plano de saúde paga mais da metade,”
“Só os extras”
“Você não vai cair na miséria por pagar o melhor que eu sempre dei à minha filha...”
Muita confusão na minha cabeça,
Sei mais ou menos o que estão discutindo
Não dou importância, nem parece que é comigo.
O que decidirem, decidido está.
O que conta é que estou viva.
Não sei mais para quê, mas estou viva,
Terrivelmente viva,
Eles é que parecem mortos,
Embora tenham a certeza de que estão vivos.
Ponto de vista de uma doente com tumor na cabeça.
Tumor que faz a cabeça não pensar, pensando.
O tumor que está crescendo comprime qualquer nervo lá dentro
E a razão
Mais do que a razão,
A lucidez da menina mais lúcida da turma,
Volta com nitidez.
Com todos os contornos, mesmo aqueles que não percebi.
Estou viva.
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Vilma abriu a gaveta da mesinha ovalada que sustenta o painel de controle do terceiro andar do
São Damião. Rendera Flávia havia pouco, recebera o relatório, nenhum óbito, apenas o doente do
301 fora novamente removido para a Unidade de Terapia Intensiva, era um vai-e-vem entre a UTI e a
Unidade Semi-Intensiva que se prolongava há um mês, um deputado federal, diabético, de 57 anos,
família e uma parte dos amigos faziam tudo para mantê-lo vivo, mas os adversários políticos e
mesmo alguns do próprio partido, queriam apressar o processo, “ele está sofrendo, não tem mais
jeito, já foi traqueostomizado, não merecia este fim, a vida continua”.

Afora isso, um plantão normal, nada de novo no 307, nenhuma visita, pela manhã Maria Emília
tomara um sorvete de creme, vomitara um pouco, Flávia insistiu no sorvete e ela foi de certa forma
alimentada.

Vilma abriu a gaveta onde guardavam as planilhas, boletins e memorandos da direção. Sorriu.
Já desconfiara do interesse de Caparelli por Flávia, volta e meia o médico aparecia pelo terceiro
andar, só para bater um papo, procurar saber de um doente que ajudara a operar, mas na confusão
dos tímidos, era para ter um pretexto de ver Flávia, saber dela.

O que não era recíproco, Flávia podia se interessar por marcianos, por dinossauros, pelos reis
da V Dinastia do Japão, menos por Caparelli, bom sujeito, mas opaco.

Todos gostavam dele, inclusive a própria Flávia, que se não se sentia lisonjeada pelo interesse
do médico mais humilde do São Damião, mas um dos mais eficientes, sentia-se de alguma forma
enternecida por haver despertado naquele homem grosso, sensível, bom, um sentimento que
provavelmente era mais do que admiração mas de amor, o amor dos tímidos, o amor dos que nada
esperam.

No meio dos papéis da gaveta, Vilma viu uma flor amarela da qual nem sabia o nome, cinco,
seis pétalas aveludadas em volta de um pequenino caule cor de cereja. Conhecia aquela flor, comum
no Rio, nascem em árvores grandes, gordas e geralmente baixas, são quase selvagens, dão em
qualquer parte, não precisam de cuidado especial. O chão em volta delas, no inverno ou no verão, o
ano todo, fica atapetado com aquelas flores que ninguém colhe, de tão banais, as crianças brincam
com elas, puxando o caule cor de cereja, uma haste fina e branca, úmida, algumas chupavam aquela
umidade, mas a maioria passa pelas flores pisando-as, ignorando-as.

Só mesmo uma criança sem ter o que fazer, ou um adulto desligado da vida e de si mesmo, teria
feito o esforço de apanhar uma daquelas flores ainda não esmagadas, trazê-la com cuidado, como se
fosse uma orquídea, e dado para alguém. E que alguém a guardasse junto com o material nada florido
de planilhas cheias de febres, delírios, óbitos, memorandos dos diretores dando ordens e alterando
um ou outro procedimento.

Vilma sorriu. Adivinhou a história, o sentido e trajeto daquela flor da qual nem sabia o nome.
Caparelli a apanhara no pátio, que em alguns cantos é coalhado com aquelas corolas amarelas vivas.
Escolhera a que lhe parecera a mais recente e fresca, a que caíra da árvore há pouco, trouxera-a com
cuidado, esperara a noite, a mudança de plantão.

Flávia rendia Vilma ali pelas sete horas, esperou por ela em seu quarto, num dos porões do São
Damião, onde vivia com seus cachos de banana e seus saquinhos de feijão que colhia entre as canas
que nasciam, bravias, no terreno que dava acesso ao morro que fechava os fundo do hospital e que
uma regra não escrita nos regulamentos designava como o “pomar do Dr. Caparelli”.



Solteirão, grosso como um lutador de catch mas flácido, com duas mãos enormes e hábeis em
operar qualquer paciente que enguiçasse nas salas de cirurgia lá de cima, onde as sumidades muitas
vezes ficavam sem saber o quê e como fazer, Caparelli guardara a flor mesquinha, a mais bonita que
encontrara, até a noite. Esperara Flávia render Vilma e a entregara, provavelmente sem nada dizer,
não era homem de desperdiçar palavras.

Por delicadeza, ou por não ter nada a fazer com o presente, Flávia abriu a gaveta e ali a jogara.
A flor ainda não tivera tempo para apodrecer. Conserva o amarelo vivo, somente as pétalas
começavam a ficar flácidas, como o próprio Caparelli.

Vilma nunca recebera uma flor daquelas. Teve um pensamento idiota que a fez sorrir. E se
Edmundo, após estacionar o carro, passando pelo pátio, colhesse uma flor igual àquela?

E sorriu mais uma vez.
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Não era a pessoa indicada para o desabafo. Mas Sylvan era, de uns tempos para cá, o seu amigo
mais íntimo, o mais parecido consigo mesmo, famoso no Posto Seis pelas cortadas letais no vôlei,
famoso por sua sorte com as moças.

Tinha a vantagem sobre Edmundo de ser solteirão, desquitado havia muito da filha de um
general. Além do mais, embora sem instrução apreciável, era dotado de bom senso feroz, ia direto
aos assuntos, mudava de consultório todos os anos, não por leviandade ou incapacidade de se manter
em um, mas para fugir da monotonia, do fazer sempre a mesma coisa. Além de dentista opaco, vendia
carros, imóveis, loteamentos, houve tempo em que vendia quadros, embora pouquíssimo entendesse
de pintura. Conseguia a façanha de ganhar um pouco de dinheiro em tudo isso, mas tinha mãe que
possuía lojas na Barata Ribeiro, e embora mal alugadas, davam para as despesas maiores da família,
que se resumiam na velha que gastava pouco e no filho que gastava muito.

Houve até um pouco de solenidade naquele encontro. Os dois se encontravam sempre, e em
qualquer lugar, sem necessidade de marcar nada, encontravam-se por uma força de gravidade em que
os dois funcionavam como eixos um do outro, moravam perto, tinham em comum o interesse do vôlei
e das garotas, o gosto pelo não-compromisso.

Edmundo passava parte da manhã examinando a cotação das bolsas, Sylvan, na simetria
operacional com o amigo, cumpria um pequeno horário no consultório dos sócios, dava ou recebia
telefonemas, a partir do meio-dia estava pronto para o primeiro chope num dos bares da Atlântica
onde sabia que Edmundo, com a precisão de um cometa que obedece rota imutável, passaria por ali.
Fariam o programa da tarde, que nem era um programa específico, mas o programa do deixar
acontecer. E o que acontecesse seria lucro.

A doença e a internação de Maria Emília mudara os hábitos de Edmundo, e, por extensão, os de
Sylvan. Por respeito ao amigo, ele evitava comentários, informava-se sobre o tratamento, as
melhoras e pioras, mas sem nada insinuar — ele gostava e respeitava o amigo — mas percebia que
Edmundo começava a ficar exausto de tudo aquilo, as visitas ao hospital, as idas e vindas no estado
geral da mulher, o problema dos filhos, entregues agora à mãe dele, uma senhora de 74 anos, que não
controlava os garotos, um deles, o mais velho começara a cheirar coca num grupinho que se reunia na
General Osório às tardes, calibrando as noites. O outro poderia seguir o mesmo caminho.

Na varanda do velho Luca’s, um restaurante de comida alemã que tivera sua época na
Copacabana dos anos 40, Sylvan ficou admirado de encontrar Edmundo. Geralmente, era ele que
chegava antes, sabendo que o amigo, com a pontualidade dos cometas, surgiria logo depois. Uma das
regras de Edmundo era a de não esperar ninguém. Em compensação, ninguém esperava por ele,
chegava sempre quando devia chegar.

— Estou com um problema — Sylvan nem se sentara ao lado do amigo que tomava o primeiro
chope daquele início de tarde.

— Um só? Um problema só? Francamente, sempre o admirei por não ter problemas e agora, que
eles surgiram com a doença de Maria Emília, os garotos, as despesas, os altos e baixos do
tratamento, evidente que você não teria um problema mas vários problemas.

Edmundo olhava a bebida meio surpreendido, não pedira nada para beber, aquilo viera por
gravidade, mesmo assim bebia sem vontade, apenas para ganhar tempo não sabia para quê.

Poderia falar francamente com o amigo, era o único que seria capaz de entendê-lo, mas tinha um



certo pudor em se abrir com ele, o assunto agora era sério, envolvia coisas delicadas para ele,
Edmundo, embora indiferentes para Sylvan.

Mesmo assim entrou no assunto de sola:
— O que você pensa sobre a eutanásia?



XIX

Difícil esta primeira vez. Sempre tive dificuldade para a primeira vez, mas esta, agora, é a mais
difícil das difíceis. As outras somente eram “primeira vez” por uma questão cronológica, o primeiro
dia de escola, a primeira menstruação, o primeiro namorado, a primeira vez em que me vi sozinha
com um paciente morrendo e sem nenhum médico perto, nenhuma colega, eu sozinha diante da morte
de uma pessoa que não conhecia mas era responsável por ela.

A primeira vez que... Jorge era bem mais velho do que eu, foi meu primeiro e único amante, eu
o sabia casado, com filhos, mesmo assim precisava atravessar aquela “primeira vez” que afinal só
foi primeira mesmo para mim, todas as mulheres de uma forma ou outra passam por este tipo de
primeira vez, há uma ancestralidade na carne da mulher, um determinismo biológico e psicológico,
tem de acontecer e acontece.

Depois, este enorme hiato na minha carne e nas minhas preocupações que no fundo são
ocupações e não chegam a me preocupar, sou paga para isso e entre mortos e feridos, dou conta do
recado.

Mas esta “primeira vez” é a soma de uma porção de “primeira vez”. Primeira vez em que
praticamente procurei este encontro fora do terceiro andar do São Damião. Primeira vez que sabia
que não sabia no que ia dar aquela conversa com Edmundo, mais sugerida por mim do que por ele.

Curiosidade pessoal ou profissional para saber o que estava realmente acontecendo no 307?
Nos seis anos de chefia do andar da Semi-Intensiva, poucas vezes eu sabia tanto do que se

passava com cada paciente. Nenhuma curiosidade profissional, portanto, tenho acesso a qualquer
dado, a qualquer exame, discuto ou combino com os médicos o que pode ser feito, nenhuma surpresa,
nem mesmo curiosidade. Sob o ponto de vista técnico, uma rotina que em nada difere das outras,
Maria Emília não é a primeira nem será a última paciente com tumor na cabeça, estável até agora
mas um tumor vivo, mais cedo ou mais tarde, uma semana, um mês, e ele crescerá, invadirá outros
órgãos, a metástase... a rotina de avisar a família, ajudar o médico a fazer o atestado de óbito,
lamentar tudo e tratar do doente que irá ocupar o mesmo leito, com ou sem tumor, mas com o sinal na
testa marcando o fim próximo e doloroso.

Nem é questão de tática profissional, o não me envolver com os pacientes, a vida pessoal deles,
a vida familiar, os problemas que ficaram de fora e que não mais o interessarão. E muito menos me
envolver com os parentes.

E por que Edmundo?
Um galinha. Foi o Cândido que disse, alertando-me contra ele e ao mesmo tempo se

candidatando a um lugar na minha vida, que sabia vago desde o caso com Jorge, que até mesmo pelo
fato de ser mais velho do que ele, dava-lhe esperança e incentivo: “Se ele pôde, por que não eu?”

Foi um tiro no pé que o Cândido deu em si mesmo. Nem precisava me alertar contra o Edmundo,
eu o via sempre, nos primeiros dias da internação de Maria Emília. Achava estranho aquele homem
maduro, aparentemente bem casado, com dois filhos adolescentes, ter aquele tipo de vida e de...
olhar para mim, para minhas pernas. O que podia querer de mim se tinha, sobretudo após a
internação da mulher, uma liberdade que ele aproveitava, que sempre aproveitava... A sogra, nas
poucas vezes em que tocou no assunto, na possível causa psicológica do tumor na filha, não fazia
mistério: o marido era mesmo um “galinha”, evidente que ela não usou a mesma palavra que Cândido
usara, mas dava no mesmo.



Ela achava que o genro, embora responsável no que dizia aos filhos, ao lar, era um leviano que
se metia com qualquer uma, passava noites fora, chegando de madrugada e só chegando para abrir a
internet e saber como iam as bolsas, nem dava desculpas por ter chegado tarde e às vezes nem
chegado.

Passiva, carente, dominada pela prepotência da mãe e mais tarde pela leviandade do marido,
Maria Emília fizera o tumor e ali estava, estável diante da vida, estável diante da morte.

E quê que eu tinha de me meter nisso tudo? Vontade de receber uma flor amarela colhida no
chão por um homem como Caparelli?

Vontade (ou curiosidade) de desmascarar o assédio até agora comportado de Cândido,
aproveitando-se do caso antigo de Jorge, e de ter sido meu professor e agora meu chefe?

Ou simplesmente aquele mistério químico que faz o sangue da gente irrigar a carne diante de um
apelo geralmente gratuito, inexplicável?

Para falar a verdade, nem reparei em Edmundo nas primeiras vezes. Sim, ele olhava para mim
de um jeito especial, mas outros homens, em outras circunstâncias, fazem o mesmo e nada acontece
comigo, nem dentro nem fora.

Por que ele? Um galinha?
O fato é que pela primeira vez estou aqui, a caminho do restaurante que ele marcou, só teve a

gentileza de perguntar se eu preferia comida italiana ou portuguesa. Preferi a italiana, mas no fundo
dava na mesma, não era o jantar que importava, mas o encontro em si, o que ele queria de mim,
embora eu não soubesse ao certo o que queria dele.



XX

— O que você pensa sobre a eutanásia?
Sylvan não ficou admirado da pergunta que Edmundo lhe fizera na varanda do Luca’s. Admirado

ficou ele de a pergunta ter sido feita a ele, Sylvan. Seria a última pessoa do mundo a ter uma
resposta, era muito vital — tão ou mais vital do que o próprio Edmundo — para perder tempo em
pensar num assunto que em absoluto o preocupava.

Mesmo assim, sugeriu a internet, que pelo menos em tese deveria ter resposta para tudo. Não
apenas para os preços do algodão em Melbourne ou para a venda de um lote de ações da Sony para a
Toshiba — roteiro habitual que Edmundo fazia todos os dias, mas na base de saber que bicho ia dar
naquele dia, no fundo, no fundo, jogar na bolsa como ele jogava, botando ovos em diversas cestinhas,
era que nem acertar determinado milhar invertido em dezenas e centenas. Com prática, sabendo
perder e ganhar, sempre estava no lucro, desde que não se afobasse.

O conselho valeu. No dia seguinte, após a ronda nos sites e endereços de sempre, Edmundo
acessou no Google a palavra “eutanásia”. Eram muitos e longos os artigos sobre o assunto, e, sendo
sincero consigo mesmo, nenhum deles chamou sua atenção. Era muito prático para se empolgar com
uma tese, uma teoria, um texto acadêmico sobre qualquer assunto.

Mas tinha agora o problema dentro de si, a mulher morrendo há meses, sem solução,
desarrumando toda a sua vida e a dos filhos. Daí que encontrou um artigo sobre um caso recente, bem
pessoal, sobre um tipo de eutanásia praticado por um ex-playboy carioca, que de certa forma, teria
sido o modelo pelo qual se guiara o jovem Edmundo quando se tornou gente e quis participar da vida
com tudo a que tinha direito.

O artigo não era assinado, mas publicado num jornal paulista de prestígio, cuja seção
econômica era comumente consultada por ele, trazia se não informações, pelo menos algumas
advertências que lhe seriam úteis nas próximas jogadas.

Leu o artigo e o imprimiu. Quando tivesse oportunidade, o discutiria com quem? Com a sogra?
Inútil. Com Vilma? Quem sabe?

“Tema polêmico, que envolve em parcelas iguais ciência e religião, até agora a
eutanásia está longe de ser aceita placidamente pelas sociedades civilizadas. Não deixa de
ser um assassinato, de contrariar o mandamento inscrito na fronte de todos nós: ‘Não
matarás!’ Mas sabemos que a morte é inevitável, a ciência prolonga e melhora a vida mas
todos os recursos tecnológicos e científicos têm um limite.

Resta a questão: é justo deixar o ser humano ou mesmo um animal sofrer além do
tributo que devemos à carne, em muitos casos perdendo a dignidade a que temos direito,
sobretudo no momento final e decisivo da existência de cada um de nós?

Lembremos as restrições feitas pela ciência e pela religião na cremação dos corpos.
Hoje, a legislação de quase todos os países permite a cremação, desde que autorizada pelo
próprio, ainda em sua fase de lucidez comprovada. Tornou—se um ato burocrático e legal,
como um testamento que deve ser respeitado pela família e pelo Estado.

No caso da eutanásia, bastaria uma declaração formal do paciente? Evidente que não.
Seria necessário um critério rigoroso para determinar o estado terminal de um doente, suas
chances de uma sobrevivência digna e tanto quanto possível, prazerosa.



A violência, a estridência da dor, nem sempre são sinais de morte iminente. Um pedido,
o grito de um doente implorando que o matem, não pode ser o critério legal e científico para
determinar a morte induzida. Qualquer um, submetido a uma dor insuportável, pede que o
matem. A maioria dos casos de dor extrema pode ser contornada pela medicação adequada: o
doente vence a luta e volta à vida normalmente.

Mas há casos em que, controlada a dor e a angústia pela sedação química, o paciente
mergulha num coma irreversível e inútil. Aí então seria o caso de, havendo autorização
anterior e lúcida do moribundo, e provada tecnicamente a inevitabilidade do fim, poupar o
doente, a família, os médicos e os enfermeiros de um processo lento, doloroso e caro.

Do ponto de vista religioso, o problema resulta mais simples: tal como o da cremação,
que é proibida por muitos credos. Somos livres para termos ou não uma determinada religião
com seus códigos e mandamentos, adotarmos ou não um conjunto de práticas coerentes com
os princípios básicos de nossa fé. Maometanos e judeus ortodoxos, por exemplo, não comem
a carne de certos animais por higiene ou penitência. Uma questão em aberto, que não
envolve uma questão moral em si.

A eutanásia é considerada uma violação da vontade divina. Em todas as religiões, Deus
é o senhor da vida e da morte. Para aqueles que não acreditam num Ser Supremo, a questão
se reduz à escala meramente humana, onde os valores pretendidos são a dignidade moral e
corporal, e, evidentemente, a busca de uma solução para a dor.

Nesse particular, tivemos há pouco um tipo de eutanásia civilizada, incruenta, além de
qualquer consideração moral, civica ou religiosa. Jorginho Guinle, de 88 anos, adepto da
boa vida integral, que se vangloriava de nunca ter trabalhado, foi internado em estado grave.
Um aneurisma na aorta o ameaçava, os médicos perceberam que somente uma cirurgia de
alto risco poderia eliminar o problema. As chances de sobrevivência eram limitadas, coisa de
10 por cento, e, mesmo assim, a qualidade de vida resultante seria precária, para não dizer
péssima.

No uso de sua lucidez, embora sabendo-se terminal, Jorginho assinou um documento
responsabilizando-se pela alta hospitalar e foi para casa. Como não tinha mais casa, mas
morava no hotel que pertencera à sua família, ocupou uma suíte que dava para a piscina do
Copacabana, em torno da qual vivera praticamente a vida inteira.

Comeu o que quis, pediu a sobremesa predileta e morreu. Rigorosamente, cometeu um
suicídio, ou melhor, praticou uma forma de eutanásia legal e em causa própria, sem
cúmplices, sem dar trabalho a ninguém.

Outro que cometeu uma forma “light” de eutanásia foi Darcy Ribeiro, escritor e ex-
minstro de Estado, vítima de um câncer quase histórico. Ele não assinou documento nenhum,
apenas fugiu de um hospital e foi para Maricá, onde tinha sua casa de praia. No caminho,
parou num desses botecos de beira de estrada e entrou num caldo de cana com pastéis
daqueles que mataram o guarda. Não morreu logo mas deu o recado vital: queria viver para
aproveitar a vida e não para constar entre os vivos, entre os quais sempre fora vivíssimo. Os
dois casos, ambos de nosso tempo, um dia talvez sejam considerados heroicos, ou pelo
menos, inaugurais. Citando-os, não preciso lembrar, que cada um de nós deve ter
conhecimento de casos parecidos, pessoas que procuraram morrer civilizadamente, alguns
com a ajuda de parentes e amigos, outros apelando para uma forma qualquer de suicídio,
recusando-se ao tratamento terminal, ou mesmo precipitando o fim com o aumento da
dosagem dos remédios ou com o afastamento da complicada parafernália hospitalar.



Durante séculos, a humanidade procurou o elixir da vida, a juventude eterna. Alguns
venderam a alma, como o dr. Fausto. Outros se mataram antes do tempo, por isso ou aquilo.
De qualquer forma, o encontro com o fim, meta conclusiva que enfrentaremos mais cedo ou
mais tarde, nos remete àquela frase de santo Agostinho: A vida não é mortal. A morte é que é
vital.”
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Era raro, muito raro, o diretor geral do São Damião visitar, por acaso ou propósito, os andares
do Pavilhão Central que constituía o eixo do hospital, com as principais enfermarias e serviços.
Geralmente acompanhava uma visita importante do governo, ou um colega diretor de outro hospital
da rede estadual. Por conta própria, somente em emergências graves ele aparecia com seu jaleco e
seu estetoscópio pendurado no pescoço, mais como uma insígnia de poder do que possível
instrumento de trabalho. Fazia anos que jamais encostara aquele aparelho em qualquer doente ali
internado.

Saiu do elevador sozinho, geralmente vinha acompanhado de alguma secretária, numa espécie
de inspeção para ver como iam as coisas, falava com um ou outro funcionário, visitava um ou outro
quarto, a secretária tomava notas que aparentemente deveriam resultar em providências
administrativas.

Desta vez veio sozinho. Nem disfarçou muito. Entrou no 303, onde estava internado um
deputado estadual que fizera uma operação na véspera e fora parar na unidade semi-intensiva.
Depois se dirigiu à mesa ovalada do centro, onde Vilma anotava os dados de sua primeira inspeção
aos quartos do terceiro andar. Ela percebeu que Cândido ali estava para falar com ela, a visita ao
quarto de deputado fora um pretexto, para não chamar a atenção. O diretor-geral do São Damião,
podendo convocar a enfermeira a seu gabinete, preferiu descer até a enfermeira para uma conversa.

— Tudo bem? Alguma novidade?
— Tudo. Noite tranquila, somente uma nebulização complicada no 301, Flávia é boa nisso,

você sabe...
— E com você? Tudo vai bem mesmo?
— Por que pergunta?
Ele fez uma pausa, encostou-se à mesa ovalada para falar mais próximo, em voz tão baixa que

parecia uma conspiração:
— Eu podia chamá-la com uma CR, mas você reagiu mal da última vez, achou que era uma

cilada minha... vim aqui para que você veja que estou desarmado... sem nenhuma segunda intenção...
mas tenho de entrar no circuito... lá no meu gabinete a sua ida podia dar motivos para o disseme-
disse, e eu preferi falar aqui, como se fosse uma coisa de rotina... que ficasse entre nós...

Vilma ainda pensou: “Veio me dar mais uma cantada ou pedir que seja a informante dele?”
Eram as duas hipóteses possíveis. Sem saber qual delas fizera Cândido descer até o terceiro andar,
ela encarou o diretor, e em tom mais profissional do que pessoal, perguntou: — Qual é o caso?

— O caso é complicado, e você está envolvida nele... infelizmente, sou obrigado a falar sobre
isso, creio que preferia não ter essa obrigação...

Ela nem se deu ao trabalho de imaginar o que poderia ser esse caso na qual estaria envolvida.
Sua consciência estava tranquila. Guardou alguns papéis e planilhas que estavam sobre a mesa,
arrumou a posição das canetas e lápis, como se estivesse disposta a ir conversar com o diretor em
outro canto, bem ao centro do andar, de maior visibilidade para todos os que por ali passavam.

— Ainda é o problema do 307... — começou ele.
— Do 307? Não há nenhum problema específico, uma doente com tumor cerebral, estável,

podendo morrer hoje ou daqui a meio ano, tudo em ordem com os prontuários, o oncologista vem
duas vezes por semana, examina tudo, os equipamentos, as planilhas que Flávia e eu fazemos, o



clínico é seu amigo, o Paulinho, vem uma vez por semana, acha tudo normal... de 15 em 15 dias, mais
ou menos, parece que ela está indo embora mas logo volta a si, tem momentos de lucidez... fala com a
mãe... que não sai de perto dela há dois meses... pergunta pelos filhos...

— Pergunta pelo marido?
— Não sei... acho que pergunta...
— Aquele galinha tem vindo vê-la?
Vilma fechou a cara. Cândido já se referira diversas vezes a Edmundo como galinha, mas ela

não se habituara àquela grosseria, que no fundo, entre outras coisas, era uma falta de respeito para
com ela.

— Vem. Passa dois, três dias sem aparecer mas sempre vem...
E mudando de tom, como se tomasse a ofensiva:
— Não compreendo o seu interesse por Edmundo. Todos os doentes aqui no hospital têm mulher

ou marido... eles vêm quando podem ou precisam, há revezamentos de familiares, alguns têm
enfermagem particular... não entendo essa birra contra o marido da doente...

Cândido olhou para os lados, para ver se havia alguém perto. Uma servente deixara em cima da
mesa o resultado dos exames de urina do paciente do 303, ele deu uma olhada rápida, evidente que
solicitara aquele laudo para justificar a visita ao deputado ali internado.

— Ontem, a mãe da Maria Emília foi ao meu gabinete... Dona Olga, não? Praticamente invadiu
meu gabinete, minha secretária tentou impedi-la mas ela foi entrando, não tive outro jeito senão
atendê-la...

— Ela é assim mesmo... temperamental, toma conta da filha como uma hiena... acho que já lhe
disse isso...

— Não. Que me lembra não. Mas é uma hiena mesmo. Foi me comunicar que há uma
conspiração... querem se livrar da doente... está terminal mesmo... dando muito trabalho...
desarrumando a vida de todos... inclusive do marido...

— Acho exagero... os filhos vêm sempre e o marido vem de dois em dois dias, às vezes três,
fica o tempo normal de uma visita... não parece desarrumado... está sempre queimado de praia... bem
vestido, parece que trabalha normalmente...

— Conheci a família dele... trabalha pouco, só de manhã... no resto do dia é a galinhagem... para
ele a mulher doente é um problema e há as despesas...

— O que Dona Olga foi dizer para você? Que a família... o marido, os filhos, querem se livrar
de Maria Emília?

— Tira os filhos da jogada. O problema é mesmo com Edmundo. Os dois, sogra e genro, já
discutiram o assunto, não a eutanásia propriamente, mas o afastamento do equipamento... o
relaxamento na medicação... enquanto a velha ali estiver, não será possível a menos que...

— A menos o quê? Que ela mude de opinião e queira apressar a morte da filha? Impossível.
— Sim, impossível. Ela não mudará de opinião mas teme uma conspiração...
— Conspiração como? Envolvendo o hospital, você, eu, Flávia?
— Ela não foi tão genérica assim. Só citou você.
— A mim? Isso me ofende, Cândido. E você não disse nada, não defendeu não a mim mas ao

hospital que dirige?
— Sim. Fiz o que pude, inclusive mostrei-me indignado. Mas ela chegou a me ameaçar, dizendo

que processaria o São Damião se a filha morresse de repente...
— Mas a filha pode morrer de repente mesmo... e ela é a primeira a saber disso...
— Sim... sim, ela sabe disso, mesmo assim suspeita que Edmundo está fazendo tudo para



apressar as coisas e encontrou uma aliada aqui dentro...
— É uma infâmia, Cândido, você me conhece, foi meu professor... sabe o que eu penso, o que

sempre pensei...
— Sei... sei... mas ela soube que você saiu uma noite dessas para jantar com Edmundo... na

cabeça dela... imagine a cabeça dela...
— Imagino também a sua cabeça...



XXII

Nem italiana nem portuguesa. Na última hora, por dificuldade de encontrar um restaurante com
bons manobristas que estacionassem o seu BMW — do qual tem um ciúme doentio — fomos parar
num restaurante dos inícios da Barra, uma mistura de lanchonete e bar, impróprio para um homem
como Edmundo, que gostaria de impressionar logo no primeiro encontro que ele cavara de forma até
despudorada.

E por que eu aceitei o convite? Muito complicado explicar para mim mesma. Aceitei — é tudo.
Como aceitaria uma viagem à Estrela da Ursa Polar, achando que ela nunca se concretizaria, e se
acaso se realizasse, pouco teria a ver com o meu passado ou com o meu futuro. Seria uma viagem
inútil. Foi assim que aceitei — pelo menos foi assim que me expliquei, embora não tivesse muita
preocupação em me explicar.

Era uma situação nova, mais do que nova, estranha para mim. Sair para jantar, para o encontro
com um homem, sobretudo após o fim do meu caso com Jorge, seria exatamente esta viagem
improvável à Estrela da Ursa Polar, iria e voltaria, não ficaria lá e nada perderia se fosse ou não
fosse. Evidente que saí com homens que de uma forma ou outra tentaram ser namorados ou amantes.
Deixava rolar, acontecesse o que acontecesse, não me desligava daquela mesa no terceiro andar, as
luzinhas se acendendo, me chamando, a vida ou a morte me chamando, eu indo sem saber se
encontraria uma ou outra.

Na realidade, Edmundo nem insistiu muito, nem mesmo me chegou a convidar formalmente,
apenas disse que precisava ter uma conversa comigo sobre a situação que atravessava, o caso com a
sogra, a doença terminal da mulher, a desorientação em que se encontrava, numa fase da sua vida que
ele poderia considerar a melhor em todos os sentidos, não fosse aquele tumor na cabeça de Maria
Emília e aquela incerteza na cabeça dele.

Fazer o quê?
Falou de modo tão alheio, tão sem apelo, que nem parecia convite para uma conversa longe do

São Damião, muito menos um jantar, fosse de comida italiana ou portuguesa. Também aceitei de
forma tão distante e aleatória que mais parecia ter sido convidada a uma missa de sétimo dia por um
doente que tivesse morrido ali no terceiro andar e do qual eu nem sabia ao certo o nome e a
biografia, apenas seguira a rotina da internação, procurando fazer o que me mandavam os
regulamentos e a prática da minha profissão.

Foram assim, de parte a parte, o conteúdo e a forma desse primeiro encontro, que tinha tudo
para ser realmente apenas um primeiro encontro, e que de certa forma o foi. Os outros dois que se
seguiram foram diferentes, foram encontros de um homem com uma mulher e ficaram nisso, sem
profundidade nem sequelas. E digo bem quando falo em sequelas.

Pois houve sequelas naquele primeiro encontro. Eu própria as adivinhava, sabendo que aquele
jantar teria dois cenários contraditórios, que não faziam sentido. O primeiro, que se prolongaria nos
dois seguintes, e poderia se prolongar em muitos outros. Era natural, não chegava a ser uma viagem à
Estrela da Ursa Maior Maior, era o boy meeting girl dos filmes, das canções, da vida enfim. A
mulher de 32 anos, disponível, o homem de 47 anos, cheio de compromissos mas aberto à
galinhagem, sobretudo agora, quando tinha mais tempo e motivo, para ser o galinha que sempre fora.
E eu sabendo isso, não apenas alertado pelo Cândido, que sem ser exatamente um galinha, também
queria experimentar a ex-aluna que ele, segundo me confessara, desejara e mentalmente a reservava



para uma circunstância qualquer.
O outro cenário era mais delicado e, para falar a verdade, era o que mais temia. Já tinha

suspeitado da real motivação do encontro, daquela conversa. Por duas ou três vezes surpreendera
Edmundo e a sogra, uma das vezes até na presença de um dos filhos do casal, acho que o mais velho,
discutindo a doença de Maria Emília, sem solução, sem definição quanto ao desenlace inevitável.
Eles me olhavam com certa angústia. E por motivos diferentes fiscalizavam o que eu estava fazendo,
lendo os instrumentos, mexendo na aparelhagem, consultando as instruções do médico, que havia
mais de dois meses era uma só, manter a paciente viva e ventilada, com um mínimo de dor ou
nenhuma dor.

Dona Olga me olhava com raiva, cobrando-me uma ação decisiva que colocasse a filha fora de
perigo, devolvendo-a à vida, esperando de mim, quem sabe, um milagre, a comunicação de que
havíamos errado no diagnóstico, nos exames, no tratamento, estávamos todos errados. Maria Emília
estava curada ou nunca estivera doente, podia ir para casa, como se tivesse tido um parto normal e
pudesse voltar ao seu cotidiano de mulher, mãe, dona de casa, de gente viva enfim, longe da morte,
daquele sono que só não era morte porque as cobrinhas verdes continuavam tremendo nos monitores
e a luzinha cor-de-rosa continuava piscando em seu dedo.

Edmundo me olhava de outro modo, antes de mais nada, olhava minhas pernas, que apesar das
meias brancas e assexuadas parece que o interessavam. Afinal, é um galinha mesmo. Depois me
fiscalizava para ver como e quando mexia nos equipamentos, se fazia algum comentário além do
nornal, do regulamentar. “Ela se agitou durante a noite? As pálpebras tremeram? Ela gemeu, mexeu
com o braço, virou a cabeça de um lado para outro?”.

Acho que ele esperava de mim alguma palavra de desalento e procurava adivinhar se por trás
da rotina que eu cumpria não havia um recado explícito de que tudo estava perdido.

Além das tensões que eu sentia entre a mãe e o marido, havia as advertências claras de
Cândido, que me falara abertamente sobre a possibilidade de uma solução próxima à eutanásia, a
denúncia de Olga de que o genro, e quem sabe eu própria, estaríamos tramando um fim imediato para
a filha, de forma tanto quanto possível legal e indolor.

Para um primeiro encontro num bar-lanchonete afastado, nas entranhas da Barra, nada menos
romântico ou estimulante. Apesar disso, este cenário que Edmundo montou e no qual colaborei,
paradoxalmente foi o que facilitou os dois outros encontros, então sem os disfarces de uma discussão
existencial por parte dele e técnica de minha parte, restando apenas aquela simples aproximação do
homem e da mulher, do boy e da girl, que desde que mundo é mundo existe e continuará existindo.

Verdade que nem tiver remorso da minha situação. Cortara a possibilidade de um envolvimento
naquela briga familiar, atendo-me somente ao dever profissional, à minha consciência sobretudo, de
tal forma não vacilei um instante diante do embate homem-mulher e vida-morte de uma pessoa que
dependia de mim, que de um lado estimulou mais ainda o galinha e me livrou de qualquer remorso
pelas duas vezes que fui dele, querendo-o como o macho que despertara em mim aquele cheiro de
macho mesmo, bem diverso dos cheiros que pairavam nos quartos, naquele imenso terceiro andar do
São Damião, cheiro do qual eu fazia parte, impregnado em meu uniforme, minhas meias brancas, no
tom de voz neutro e interessado que fazia parte do meu dever e, em todos os sentidos, de minha
vontade.

Cheiro tão forte, o do macho, que desprezei o tom de quase chantagem que Edmundo imprimiu à
conversa, cheio de cautelas, é certo, mas tentando deixar claro que ali estava, não para me levar para
a cama, mas para discutir um problema dele, dos filhos dele, afinal, um “problema” da mulher dele.

Se fosse julgá-lo pelo que falou, ou melhor, pelo que insinuou, eu o consideraria sórdido e teria



brochado, mesmo diante do cheiro de macho que me atraía e que na verdade, era forte, tão forte que
me fazia tontear de antecipado prazer. Fazia mais de dois anos que não transava com ninguém.

Sem muitos rodeios, ele falou sobre si mesmo, sua situação, sentindo-se ainda jovem, cheio de
oportunidades naquela fase da vida, mas com aquela âncora amarrada em seu pescoço. Com Maria
Emília em casa, sadia, vivendo a vida conjugal que afinal era mais do que satisfatória, ele não se
sentia culpado de ter namoradas, de exercer o ofício de galinha que seu temperamento, sua condição
econômica poderiam lhe dar.

Maria Emília era ou se fazia indiferente às suas escapadas, suas chegadas noite adentro, suas
viagens que duravam dois, três dias, evidente que não seriam viagens de trabalho, em Nova York ou
Tóquio. Viviam bem e só deixaram de viver bem quando Maria Emília começou a dar os primeiros
sinais da doença, os esquecimentos, a letargia que a fazia ir de um quarto ao outro sem saber para
onde ou por que estava indo. Depois vieram os exames, o Paulinho, depois o oncologista, as
ressonâncias magnéticas, as tomografias computadorizadas que a cansavam e cansavam também a
ele, que se mostrava mais do que solidário, afinal, ao jeito dele, amava a mulher, faria tudo para que
ficasse boa, liberando-o inclusive para viver a vida que gostava de viver.

Finalmente, aquele quadro terminal, mais de dois meses esperando um desenlace, o cansaço de
tudo, a vida desarrumada, a mãe dele, com 74 anos, tomando conta de sua casa, dos netos, Fernando
se refugiando na droga, deixando os estudos, e ele sem tempo e quase sem vontade de intervir em
tudo aquilo, ocupado apenas em sua vida mesquinha de trepar, e não usava apenas sexo, exigia que o
amassem, que o desejassem, era já — ele próprio admitiu — o medo do fim, o pânico de não ser
amado com a convulsão a que estava habituado e que no fundo, lhe dava mais prazer do que o
orgasmo.

“Não gosto do orgasmo, gosto é da agarração” — foi o que ele disse, de forma brutal sobretudo
em primeiro encontro.

Eu me limitava a ouvir, enfrentando um prato que ele sugeriu, uma espécie de filé de peixe com
um molho em que havia camarões e alguma coisa com gosto de trufas. Sabia que ele entraria no
assunto, que tudo aquilo era um aquecimento de músculos para o que viria a seguir.

De repente, pedindo mais uma garrafa de vinho tinto — ele também pedira peixe mas declarou
que detestava vinho branco — entrou no assunto.

Perguntou o que eu achava da eutanásia.
— Não tenho certeza, mas acho que já me fez esta pergunta.
— Acho que não. Pelo menos não me lembro.
— Talvez não tenha feito. Mas está tão na cara...
— Lembro o dia em que eu estava discutindo com a sogra e você entrou no quarto. Fingiu que

não ouvira nada mas eu sabia que ouvira parte da conversa...
— Não vai me dizer que eu fiquei do lado de fora do quarto, ouvindo vocês conversarem...
— De jeito algum. Mas havia em você um cuidado estranho em cumprir a rotina, como se

estivesse dando uma resposta ou fazendo um comentário ao que ouvira ou pressentira.
— É possível. Para ser franca, não seria uma novidade para mim. Em seis anos de terceiro

andar ali no São Damião já ouvi coisas piores, mais explícitas, houve uma família que chegou a me
oferecer dinheiro para apressar, civilizadamente, o fim de um doente rico que se recusava a morrer e
estava durando mais do que o previsto e o necessário.

Ele fez cara de escandalizado, e não parecia estar fingindo. Havia gente assim? Não, ele falara
em eutanásia como uma tese, uma solução que estava em processo. Mais cedo ou mais tarde...

Prometeu me mandar por e-mail um artigo que acessara no Google sobre a eutanásia, a morte de



Jorginho Guinle, da qual realmente eu ouvira falar, os jornais, a mídia inteira, aprovando a sua
decisão de morrer sem a assistênciameda que no caso dele se tornara inútil.

Já que ele falara num artigo, que tivera o trabalho de acessar trocando os índices da sua Bolsa
de Valores por um texto estranho às suas preocupações profissionais e pessoais, resolvi responder na
mesma moeda.

— Não precisa. Já li muito sobre a eutanásia, quando cursava enfermagem já havia uma
literatura enorme sobre o assunto, que aliás não é novo, tornou-se mais atual devido à tecnologia que
pode manter viva por anos uma pessoa em estado vegetativo. É mais ou menos o estado de sua
mulher, mas ela volta e meia recupera os sentidos... sempre me agradece... pergunta pelos filhos...
pergunta por você.

Achei que estava diante de um macho e eu era uma fêmea, não a enfermeira-chefe da Unidade de
Terapia Semi-Intensiva do Hospital São Damião, com mais de 12 leitos sob minha responsabilidade,
brigando em cada um deles pela vida vegetativa dos pacientes.

O que seria vida vegetativa? Não sendo minerais, somos vegetais dotados de algumas
faculdades que supomos não existir nas árvores, nas plantas. Sabemos que algumas delas choram,
choram e sofrem. Maria Emília não chorava, talvez não sofresse, eu e minha equipe estávamos lá
para isso. Mas há muito tipo de sofrimento. Para usar a expressão que o Cândido usara em outro
contexto: a dor é como a Casa do Pai, tem muitas moradas.

— Você acaba de citar um texto que leu na internet. Eu acesso pouco, não tenho muito tempo
nem mesmo vontade, só mesmo quando necessito de uma informação mais imediata. Em meus tempos
de estudante eu lia muito...

— Outro dia, vi que estava lendo um livro em francês... era um policial, não...
— Sim, para passar o tempo, sobretudo quando substituo Flávia nos plantões noturnos... mas li e

continuo lendo outras coisas. Conhece a história do guarda de Pompeia?
— Não. Já estive na Itália, faz tempo, com Maria Emília. Ela queria ir a Pompeia mas eu preferi

passar três dias em Capri, que é perto mas em outra direção...
— É pena. Nunca tive a oportunidade de ir a Pompeia, fui uma vez à Itália, Veneza, Verona, lá

por cima, tive um amigo que gostava da Itália mas só me levou lá uma vez, depois levou outras... não
é isso que interessa. Interessa é que li sobre o soldado que montava guarda na Porta Marina. As
cidades eram muradas e a Porta Marina era a principal porque ficava voltada para o mar. Quando o
Vesúvio entrou em erupção, o soldado que estava em plantão viu aquela massa de cinza e fogo
avançando sobre a cidade, sobre a porta da qual tomava conta. Era um rapaz, acho que o corpo dele
carbonizado, feito em pedra, está no Museu Nacional de Nápoles. Como todos os soldados que
montavam guarda, ele recebera instruções de como agir em caso de aparecer um forasteiro, uma
pessoa estranha à cidade, mais ou menos na base do “quem vem lá”, pedindo senha ou contrassenha.
Não fora preparado para aquilo, enfrentar a massa de fogo e pedra que avançava contra ele, contra a
sua porta, contra a sua cidade. O que fazer? Fugir? Para onde? Trair o dever de guardar sua
cidadela? Lutar contra aquilo que não sabia o que era?

Olhei Edmundo para ver se ele acompanhava a minha história. Não por delicadeza, mas talvez
por curiosidade, ele prestava uma atenção mais do que compenetrada, procurando adivinhar onde eu
queria chegar.

— O soldado fez o que a intuição dele o obrigou a fazer. Tomou a posição de sentido
regulamentar daquela época, protegeu-se com o escudo que os romanos usavam, empunhou a lança
para combater o estranho que chegava, que ameaçava invadir a cidade. Tudo foi tão rápido que ficou
eternizado em pedra, na mesma posição, com o mesmo escudo protegendo o peito, a mesma lança



para impedir que o estranho invadisse a cidade.
Edmundo notou que a história acabara e comentou:
— Inventada ou não, a lenda é bonita. Mas... honestamente, não compreendo o que ela tem a ver

com a nossa conversa... o artigo que li na internet... o problema da eutanásia...
— Bem ou mal, sou um soldado que colocaram na Porta Marina. Jurei e minha obrigação era

aquela, guardar a Porta Marina, fosse lá do que fosse. Não tenho opinião firmada sobre a eutanásia.
O que tenho firmado é o meu compromisso com a vida. Inútil que seja, minha obrigação é impedir...
tentar impedir a morte. E, repito, independente do que penso pessoalmente sobre o assunto, cumprirei
meu compromisso até o fim... não é uma forma de resistir... mas de existir, compreende?



XXIII

Sinto que minhas pálpebras não estão tremendo.
Não tenho vontade de abrir os olhos.
Se quisesse, poderia abri-los.
Não abro porque não quero.
“Não abro porque não quero”.
A canção que a mãe cantava na minha infância.
Ela ficava séria, para imitar a voz do Pai João.
“Pai João, abre a porta, nego,
Por ordem do seu Delegado!”
Pai João respondia e ela engrossava a voz:
“Eu não abro a minha porta
Nem que venha o seu doutor,
Não abro porque não quero,
Catarina já deitou!”
O diálogo de um policial com Pai João,
Que devia ter feito o crime,
Era um valentão de Barra do Piraí,
Terra de minha mãe.
O policial batia na porta de Pai João
por ordem do seu delegado.
Pai João enfrentava o policial,
Enfrentava a autoridade,
Não abria porque não queria,
Nem que viesse o seu doutor.
Por que estou lembrando isso?
Tanta coisa venho lembrando
Agora que estou dispensada de lembrar o que devo e o que me pedem.
Não estou irresponsável.
Simplesmente só tenho uma responsabilidade,
Impedir que a luzinha no meu dedo se apague.
No resto estou livre, para mergulhar no nada,
Quando venho à tona não tenho responsabilidade,
Ouço só o que quero,
Poderia até falar,
Não falo porque não quero
— como o Pai João -
E mesmo nada tenho para falar...
Podia também abrir os olhos,
Como das outras vezes,
Não abro porque não quero,
Catarina já deitou?



Quem é Catarina?
Na história que a mãe contava,
Catarina devia ser a mulher do Pai João.
Mas eu pensava que fosse uma vaca preta que vivia com Pai João,
O dia acabava,
Tudo acabava quando Catarina deitava para dormir
E Pai João era o guardião dela,
Naquele tempo,
No interior, era comum um homem dormir com uma vaca, com uma cabra.
É isso aí.
Não abro porque não quero
Catarina já deitou
A história que a mãe contava era cantada,
Talvez para que eu dormisse
Ou tivesse medo.
Depois do “Catarina já deitou”,
A mãe fazia uma cara séria e cantava o refrão,
Ô, ô, ô,
Aquilo me aterrorizava mas me embalava,
Ô, ô, ô
Ela talvez nem lembre mais a história do Pai João,
Da Catarina que já tinha deitado...
Quando agora ela fala, só pergunta se estou bem,
Se estou sentindo dor,
Se quero alguma coisa,
Comer gelatina
Tomar sorvete,
Eu não ouço o que ela está falando,
O som que sai da sua boca é fechado,
Sinistro,
Ô, ô, ô.
Eu a entendo mas ela jamais me entenderá
Por isso não abrirei os olhos,
Não quero ver nada,
Basta ouvir o ô, ô, ô dela e dos outros

Edmundo...
Ele nem precisa dizer,
Nunca ouviu a história do Pai João,
Da Catarina que já deitou ô, ô, ô.
Os códigos com ele são outros,
Meus filhos também não entenderão este código,
Não cantei para eles a história do Pai João,
Não queria que eles tivessem medo da mãe.
A voz que mais se aproxima do ô, ô, ô



É a da Vilma,
Mas acho que as enfermeiras não podem dizer muita coisa,
Apenas ô, ô, ô
O que significa isso falado por ela?
Não deve significar nada,
Ou que estou bem,
Dentro da rotina,
A luzinha piscando no meu dedo,
O zumbido dos equipamentos atrás de mim,
Não fazem ô, ô, ô
Mas eles sabem que Catarina já deitou.
Já deitou e não quer abrir os olhos...
Para quê?
É melhor até quando não posso abri-los,
Fico lá dentro,
Não sei de onde,
Dentro de mim mesmo,
Dentro de coisas que vivi
De outras que não cheguei a viver,
Catarina já deitou...
Por que isso me veio de repente?
Lá no fundo,
Do fundo mais fundo de mim mesma?
Não seria hora para lembrar isso
Não seria hora para lembrar nada,
Para fazer nada...
Estou viva
Se não estivesse, não estaria lembrando o Pai João,
Passei a vida toda,
Toda a minha vida,
Sem lembrar esse Pai João
E ele volta de repente,
Sem ser chamado...
Catarina já deitou,
Na cama de Pai João,
Nas cavernas da memória...
Ouço agora uma voz distante que está chegando...
É Edmundo...
Não,
Não vou abrir os olhos,
Catarina já deitou



XXIV

Por duas vezes, Cândido mandou dizer que não podia atender. Olga insistiu e somente no final
da tarde, sabendo mais ou menos que iria receber nova reclamação, decidiu recebê-la, mas avisando-
a que tinha compromisso com o governador logo em seguida, que ela fosse rápida e objetiva.

Olga percebeu que seria atendida de má vontade, mesmo assim insistiu, sentia-se no direito de
botar a boca no mundo, tinha um fato importante a comunicar à direção do São Damião.

Bem que o diretor tentou ser amável, não apenas para justificar a demora em recebê-la e a
pressa na conversa, mas para deixar claro que o assunto a ser tratado corria dentro da rotina de
qualquer hospital, uma doente em situação estável mas terminal.

Olga entrou na sala de Cândido disposta a comprar a briga. Não aceitou o convite para sentar-
se. Foi direta ao assunto:

— Mais uma vez tenho de vir aqui, Dr. Cândido. Afinal, o senhor dirige um hospital
conceituado, o mais conceituado da rede pública, o único que se equipara aos melhores hospitais da
rede privada. Uma referência hospitalar, que atende até conveniados de fora. Um escândalo aqui
deixaria mal não somente o senhor mas o próprio São Damião.

Cândido não se alarmou. Pelas informações que tinha, o caso de Maria Emília seguia a rotina,
uma doente terminal, sim, mas que podia sobreviver semanas e até meses. A menos que a família
assumisse a responsabilidade, a obrigação do hospital era mantê-la viva, ainda que isso custasse uma
fortuna ao hospital e à família.

A eutanásia é proibida no Brasil, mas em havendo consenso, diante de um caso irreversível,
para poupar sofrimento ao doente e aos parentes, havia gradação no entendimento entre as partes,
com o afastamento ou o abandono de práticas que prolongariam inútil e dolorosamente uma vida que
chegara ao fim.

E ele não sabia nem suspeitava que houvesse um fato novo no tratamento padrão que o hospital
dispensava a Maria Emília.

— Não vejo motivos para a senhora me ameaçar com um escândalo aqui no São Damião.
Recebo diariamente os relatórios dos médicos do semi-intensivo, das duas enfermeiras... o
tratamento é o melhor que a medicina de hoje pode oferecer... não temos nenhum furo...

— Bem, o senhor pode defender o seu hospital, é sua obrigação. Mas já o avisei de uma
conspiração para apressar o fim de minha filha... acusei abertamente o meu genro, já discuti o assunto
com ele e sei que faria tudo para acabar com esta luta que ele considera inútil. Já falei também que
há alguma coisa entre ele e a enfermeira Vilma... uns olhares... no início pensei que fosse um caso
profissional, mas logo notei que havia interesse pessoal naqueles olhares, sobretudo nos silêncios...

Fez a pausa para soltar a bomba:
— É comum uma enfermeira que cuida de uma paciente em estado terminal sair à noite para

jantar com o marido da doente?
Cândido não esperava por essa.
Olhou Olga com espanto e nem por fração de segundo duvidou que ela trazia um fato verdadeiro

e que podia mudar o rumo daquele caso que por outros motivos o incomodava.
Para ganhar tempo, fez a pergunta que ele próprio considerava inútil.
— Tem certeza? Andou rastreando os dois? Encomendou a alguém fiscalizar a vida pessoal

deles?



— Não foi preciso. Estava na cara que mais dia menos dia eles se encontrariam fora daqui. Uma
vizinha minha, amiga de Maria Emília, flagrou o Edmundo jantando com uma mulher que ela não
conhecia. Ela sabe que meu genro se dedica a mulheres mais jovens, quase adolescentes. É a fama
dele. Antes mesmo de minha filha ficar doente, era comum me contarem que viram Edmundo
acompanhado. Mas desta vez era uma mulher diferente, bonita, pela descrição que me fez, vi logo
que era Vilma... e no dia seguinte, Edmundo apareceu, ficou a tarde inteira no quarto, coisa que não
faz há muito, e Vilma foi lá mais vezes do que costuma... vi como os dois se olhavam... é fácil uma
mulher perceber que rola alguma coisa entre um homem e uma mulher...

Surpreendido, Cândido procurou raciocinar friamente, embora ressentido. Então sua ex-aluna,
sua subordinada, mulher que ele desejava para si e acreditava que mais dia menos dia seria sua,
caíra nas mãos daquele “galinha”?

— E daí, dona Olga? Não tenho nada, nem o hospital tem nada com a vida pessoal de seus
funcionários e muito menos com os parentes dos internados, desde que não criem caso com os nossos
regulamentos, com a ética médica...

— Tudo bem. Também não tenho nada com a vida dos outros, embora Edmundo seja o marido
de minha filha... já estou habituada com os seus casos e Maria Emília também. Não foi à toa que ela
teve este tumor na cabeça... Que os dois façam o que quiserem, que vão para a cama, não tenho nada
com isso... mas já lhe falei que Edmundo quer apressar o fim de Maria Emília. Já falou sobre isso
comigo, inclusive na presença de meus netos... que não sabem o que pensar, são muito jovens para
isso... querem a mãe de volta mas não querem a mãe sofrendo... eu digo que Maria Emília não está
sofrendo, os períodos em que apaga não são dolorosos para ela, o Paulinho garante que ela está bem
assistida... pode ficar assim muito tempo e, de repente, numa reviravolta qualquer da natureza e da
própria doença, não digo ficar curada de todo mas sair do risco de morte iminente...

Cândido a encarou com certa maldade:
— E quem disse que ela não sofre quando cai em letargia, em coma leve? A medicina não está

segura disso, há muitas teorias em processo sobre a questão... pode ser que sim, pode ser que não,
um sofrimento sobre o qual não temos dados precisos... e o doente não tem como expressá-lo, nem
mesmo gemendo...

— Esses problemas técnicos não me interessam. Minha filha continua viva e eu quero que ela
continue viva... já avisei que se tiver certeza de que o hospital, com ou sem a aprovação do meu
genro, tentar apressar o fim... seja para desocupar um leito, seja para facilitar a liberdade que meu
genro pretende... seja para colocar uma enfermeira na cama de um homem que a seduziu... qualquer
que seja o motivo, eu boto a boca no mundo...

— Fique tranquila que nada disso acontecerá. Conheço Vilma desde mocinha, foi minha aluna, é
uma profissional com senso de responsabilidade. E tem mais. Já a sondei sobre o caso de sua filha,
sabendo que o marido seria o primeiro a aceitar qualquer tipo de eutanásia velada, discreta, que não
faça marola... isso acontece aqui e no exterior, nos melhores hospitais do mundo, houve até o caso do
Dr. Morte, Harold Shipman, um médico inglês que praticou a eutanásia diversas vezes e a defendeu
nos tribunais... ele foi preso, condenado, suicidou-se na prisão. Há países que aceitam ou toleram a
eutanásia, mas aqui no São Damião, sob minha responsabilidade, prevalecem a lei e a ética... e
Vilma, independente da lei e da ética, tem opinião própria sobre isso, ela jurou lutar pela vida e não
se associar à morte, embora a morte seja decorrência natural da condição humana...

Olga não se convenceu:
— Quer dizer que para o senhor, o fato de meu genro, com a mulher no estado em que está, sair

para jantar com a enfermeira que cuida dela, não significa nada?



— Pode significar que os dois estejam interessados um no outro, como homem e mulher... não
temos nada com isso, eles são livres...

— Não, não são livres. Edmundo é casado com minha filha e a Vilma é profissional de saúde,
não pode se envolver pessoalmente com os parentes da mulher cuja vida em grande parte depende
dela...

Cândido quis encerrar o assunto. Olhou o relógio. Estava atrasado para o encontro com o
governador — explicou. E encerrou a conversa de forma brutal.

— Conheço Edmundo, sei que é tarado por mulher. Vilma é um mulherão. Se são ou se serão
amantes, é problema deles. Posso garantir que em hipótese alguma ela topará uma alteração no
tratamento de sua filha. Nem por todo o dinheiro do mundo... nem mesmo pelo amor de um homem
que ela sabe que não presta...



XXV

Edmundo me procurou. Pela primeira vez, senti que da parte dele havia algum tipo de
sentimento que não era centrado em cima de seus interesses. Ele sugerira que se fizesse alguma coisa
para apressar o fim de Maria Emília. Não fora claro com a sogra, muito menos com os filhos, mas
comigo, na primeira vez em que fomos para a cama, chegou quase à chantagem. Desconfiou que eu
estava interessada nele, a princípio curiosidade, depois sexo, finalmente, quem sabe, amor.

Aproveitou a oportunidade. Deixou no ar a hipótese de uma ligação estável comigo. Nossa
química combinava — o que em parte é verdade — mas com a mulher ainda viva, e sob meus
cuidados, a conveniência era impedir que o nosso caso se tornasse público, o garanhão maduro, livre
da mulher desenganada, dormindo com a enfermeira que cuidava dela.

Seria o fim de minha carreira, mas isso não me importava. Seria o fim de minha consciência, do
sentimento que me levara à profissão que escolhi e da qual não apenas me orgulho mas é fonte de um
prazer especial, o de cumprir um ofício cuja finalidade é lutar contra a morte enquanto a luta for
possível.

O fato é que me traí, traí minha pessoa física. Mas não a minha profissão. Jamais mexeria um
dedo para violentar a rotina a que me obrigara, a rotina hospitalar que pode não ser perfeita nem a
melhor, mas é o que a técnica criou para os doentes terminais.

Deixei isso bem claro, Edmundo compreendeu e não mais insistiu.
Na segunda e última vez, nem tocamos no assunto. Foi então que realmente eu admiti que

gostaria de prolongar aquela relação, afinal, antes dele, só tivera Jorge, que era bem mais velho do
que ele. Se de um lado me dava amor e muito carinho, pouco me dava prazer. Afinal, sou uma mulher
como as outras.

O fato é que me traí de outro modo. Creio que foi no dia seguinte ao de nossa segunda vez.
Estava fazendo a visita de rotina no 307, Dona Olga como sempre farejando tudo o que eu fazia.

Edmundo entrou no quarto. Acho que foi aí. Não sei se foi um olhar, uma expressão qualquer em meu
rosto, meu tom de voz, o fato é que a sogra dele, que já suspeitava de alguma coisa, percebeu que eu
estava diferente, que Edmundo também estava diferente.

Antenas ligadas, ela adquiriu a certeza de que havia alguma coisa a mais, e na realidade, nada
fizemos, nem eu nem Edmundo, que desse um pretexto para a suspeita dela, suspeita que se
transformaria em certeza.

Dias depois, quando soube por uma amiga de Maria Emília que vira Edmundo jantando comigo,
ela fez o que já havia feito diversas vezes, mas com um argumento novo. Procurou Cândido, ameaçou
o escândalo, e ficaria nisso se Cândido não fosse, afinal, um filho da puta. Fez também o que devia,
afastando qualquer hipótese de conspiração minha e de Edmundo contra Maria Emília. Mas não
engoliu o fato de eu ter preferido o “galinha” a ele, a ele que há mais tempo, e com insistência maior,
também queria me levar para a cama.

Uma semana depois, ao me substituir no plantão do terceiro andar, Flávia perguntou se tudo ia
bem comigo. Não entendi a pergunta. Era lógico que tudo estava bem, comigo e com o terceiro andar.
Ninguém morrera naquele dia, nenhuma anormalidade. Flávia foi clara: perguntou se eu sabia que
estavam pensando em me transferir.

— Como soube?
— O Caparelli. Ele esteve aqui ontem à noite, disse que eu deveria passar para o plantão do



dia, à noite viria uma outra enfermeira me substituir. Perguntei o que estava havendo, ele disse que o
Cândido o chamara, sabe como é, Caparelli é móveis e utensílios aqui do São Damião, desde o
tempo das freiras italianas. Conhece todo mundo, todos os andares, todos os médicos, enfermeiras,
assistentes, faxineiros... indicou a Mariana, que trabalha na Urologia, mas quis saber o que havia
contra você.

— Também gostaria de saber o que há contra mim. Não vou morrer nem abrir as veias se for
transferida, mas isso cheira a uma condenação, a uma forma de me castigar.

— Ele não dá em cima de você?
— Ele quem? O Cândido?
— Sim. Em todo lugar, hospital, escola, banco, repartição pública, onde há homem e mulher

trabalhando juntos, mais cedo ou mais tarde, alguém dá em cima de alguém. E nem todo homem é
como Caparelli, que dá em cima de mim, mas à maneira dele. No fundo, é inofensivo, coisa que o
Cândido não é. Além disso, tem poder.

Cândido tem o poder. O poder de pedir minha transferência para o Hospital Central da Baixada,
em Nilópolis. Um castigo, evidentemente. Ele sabe que moro na Zona Sul, que sempre trabalhei em
hospitais na Zona Sul, mas ele foi ao Secretário de Saúde e sugeriu que eu fosse “promovida”, era
uma enfermeira exemplar, com grande conceito profissional na classe, nome ideal para ser
enfermeira não de um andar em hospital, mas como enfermeira-chefe de todo um complexo hospitalar
— uma promoção, sem dúvida, que em outras circunstâncias me seria conveniente, mas como está
sendo tramada, equivale a uma punição.

Não foi nas aulas de enfermagem que aprendi tudo. Aprendi na vida que um bom cabrito não
berra. Não berrei. Na semana seguinte, saiu a transferência no Diário Oficial. Recebi tanto do
Cândido como do Secretário de Saúde um ofício me elogiando, que passaria a constar de minha ficha
funcional. Tudo bem, sob este aspecto, uma transferência para cima seria, como é, uma promoção de
verdade, embora meu salário continue o mesmo, só no ano que vem serei reajustada como
enfermeira-chefe.

Em nenhum momento procurei Cândido para saber o que havia acontecido. Novamente o olhar
da mãe de Maria Emília foi revelador: no dia em que saiu o ato de minha transferência no Diário
Oficial, ela que nunca lera um Diário Oficial, nem sabia dos processos burocráticos do hospital e do
serviço público, olhou-me com ar de triunfo.



XXVI

Maria Emília morreu no início daquele verão. Foi uma morte serena, com todo o equipamento
ligado. Flávia fez um gesto em direção a Olga, avisando que a luta terminara.

Caparelli assinou o atestado de óbito.



XXVII

Flávia telefonou para Vilma. Edmundo também, e não apenas uma vez, mas várias vezes. Vilma
não o atendeu. Virara aquela página profissional e pessoal. Em nenhum momento se lamentou ou
lamentou a sua transferência. Bem verdade que havia sacrifício em todo o dia fazer o longo caminho
entre a Zona Sul e a Baixada. A nova função a gratificava. Fora uma queda para cima.

Não mais atendia especialmente a unidade semi-intensiva de um hospital. Atendia a tudo e a
todos, sobretudo onde havia alguma complicação, algum caso fora da rotina.

Leu numa revista a transcrição de um debate sobre a eutanásia, com médicos e deputados
discutindo o tema. Entre os médicos, Cândido pontificava, dizendo o óbvio. A medicina e a
tecnologia criavam diariamente novos processos para o tratamento dos doentes terminais, a
legislação brasileira não permite a eutanásia, mas há uma tolerância oficiosa quando a família e a
equipe médica chegam a um acordo: deixar o natural vir e como sempre, o natural vem a galope. O
importante é manter a vida enquanto há vida, com dignidade e sem dor. Pessoalmente, declarava-se a
favor da eutanásia, mas como hipótese futura e regulada cientificamente.

Os deputados tinham opiniões divergentes. Os comprometidos com alguma religião, eram
contrários, fossem quais fossem as circunstâncias clínicas de cada caso. Outros eram favoráveis, mas
aconselhavam um amplo debate na sociedade para se chegar a uma posição que criasse condições
legais e humanitárias para os casos comprovados de não-solução.



XXVIII

Foi em dezembro, dias depois de Vilma saber da morte de Maria Emília.
Uma mulher jovem, de 24 anos, entrou em trabalho de parto e tudo se complicou. Risco de vida

para a mãe e para a filha. O médico que fazia a cesariana mostrou-se inseguro. Pediu a presença de
outro médico mas não havia nenhum Caparelli naquele hospital.

Chamaram Vilma. Ela nunca chegara tão próxima a um paciente em processo cirúrgico. A
criança começara a nascer e não respirava. A mãe perdera o pulso e o anestesista se esforçava para
mantê-la viva.

Calma, dando a impressão de que nunca fizera outra coisa, Vilma salvou a criança. A mãe se
recuperou, a menina foi diretamente para a incubadeira, mas fora de risco.

Respirava com dificuldade, mas tudo estava bem com ela. O pai pediu para ver a filha, Vilma o
acompanhou. Perguntou se ela já tinha nome.

O pai respondeu que sim. Tão logo souberam que era uma menina, escolheram o nome da avó,
Beatriz. Mas ele disse que desejava agradecer o bom resultado da cesariana. Que a enfermeira-chefe
do hospital desse o nome, ele diria depois para a mulher, que aprovaria a mudança.

— Gostaria que ela tivesse o seu nome.
Vilma olhou bem a menina. Alguma coisa estava errada e ela a retirou da incubadeira, mexeu na

válvula de oxigênio, segurou a criança contra o peito por um instante.
Sorriu para o pai, aceitando a sugestão. E deu o nome:
— Maria Emília.

Revisado e adequado ao NAO por Joroncas
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