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Para você, Miquel.
Dias e noites e aquelas horas fora de relógio.

Não esquecemos nunca de você.
Estou com saudade e te amo. Ainda e sempre.



Junte duas pessoas que nunca 
estiveram juntas antes. Às vezes, é 

como a primeira tentativa de atrelar 
um balão de hidrogênio a um balão 

de ar quente: você prefere bater e 
queimar ou queimar e bater? Mas 

às vezes funciona, e se faz algo 
novo, e o mundo muda. Então, em 

algum momento, mais cedo ou mais 
tarde, por essa ou aquela razão, 
uma delas é levada embora. E o 
que se leva é maior que a soma 

do que havia ali. Isso pode não ser 
matematicamente possível, mas é 

emocionalmente possível.

JULIAN BARNES,
Os níveis da vida
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Estávamos vivos. 
Os atentados, os acidentes, as guerras e as epidemias 

não nos concerniam. Podíamos ver filmes que banalizavam 
o ato de morrer, outros que o transformavam em um ato de 
amor, mas nós estávamos fora da zona que continha o signi-
ficado próprio de perder a vida.

Algumas noites, na cama, envolvidos pelo conforto de 
uns travesseiros macios enormes e da arrogância da nossa 
juventude tardia, assistíamos o jornal na penumbra, com os 
pés entrelaçados, e era quando a morte, então, sem que nós 
soubéssemos, se acomodava toda azul nos vidros dos óculos 
do Mauro. Cento e trinta e sete pessoas morrem em Paris por 
causa dos ataques reivindicados pela organização terrorista 
Estado Islâmico, seis mortos em menos de vinte e quatro ho-
ras nas estradas em três batidas frontais diferentes, o trans-
bordamento de um rio causa quatro mortes em uma cidade 
pequena no sul da Espanha, pelo menos setenta mortos em 
uma série de atentados na Síria. E nós, que ficávamos em 
choque por um momento, talvez falássemos coisas como 

antes
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“Caramba, como está o mundo” ou “Coitado, que azar”, e a 
notícia, se não tinha muita força, se fundia, na mesma noite, 
aos limites do quarto de um casal que também estava se ex-
tinguindo. Mudávamos de canal e víamos o final de um fil-
me e, enquanto isso, eu combinava a que horas chegaria no 
outro dia ou o lembrava de passar na lavanderia para buscar 
o casaco preto; se tínhamos um bom dia, nos últimos me-
ses, talvez tentássemos fazer sexo sem vontade. Se a notícia 
era mais forte, seus efeitos se prolongavam um pouco mais, 
falava-se dela no trabalho na hora do café, ou na fila da pei-
xaria no mercado.

Mas nós estávamos vivos, a morte era dos outros.
Usávamos expressões como estou morto para expressar 

o cansaço depois de um dia de muito trabalho sem que o ad-
jetivo nos espetasse a alma. Quando estávamos apenas no 
começo, éramos capazes de flutuar no meio do mar, na nos-
sa praia preferida, e brincar, com os lábios cheios de sol e de 
sal, de um hipotético afogamento que acabava com um boca 
a boca escandaloso e risadas. A morte não nos pertencia. 

Aquela que eu vivi quando criança — minha mãe ficou 
doente e morreu depois de uns meses — tinha se transfor-
mado em uma lembrança embaçada que já não doía. Meu 
pai veio me buscar na escola quando fazia uma hora que ha-
víamos voltado às aulas depois do almoço. Centenas de me-
ninos e meninas subíamos as escadas em caracol para voltar 
às salas de aula, vindos do refeitório comunitário, com o al-
voroço próprio da vida que passa enquanto tudo se detém 
em algum ponto. Meu pai chegou na sala de aula acompa-
nhado da diretora, que bateu na porta no momento em que o 
professor de ciências acabava de explicar que havia animais 
vertebrados e animais invertebrados. A lembrança da morte 
da minha mãe ficou vinculada para sempre à letra branca 
de giz sobre o verde da lousa que dividia o reino animal em 
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dois. Também havia todos aqueles olhares novos dos que 
até aquele momento haviam sido meus iguais, e eu, muito 
quieta, sentia como me retirava a um terceiro reino, aquele 
dos animais feridos para quem sempre faltará uma mãe. 

Ainda que não tenha sido menos terrível por causa dis-
so, aquela morte nos avisou, e naquele aviso havia a mar-
gem de tempo que a precedia, o espaço para as despedidas e 
os desejos, a prostração e a oportunidade de expressar toda 
a estima. Havia, sobretudo, a ingenuidade de crer no céu 
onde a desenhavam e a inocência dos meus sete anos, que 
me salvava de compreender o peso da sua partida. 

 

mauro e eu fomos um casal durante muitos anos. De-
pois, e somente durante umas horas, deixamos de ser. Mor-
reu de súbito meses atrás, sem aviso prévio. Quando o carro 
investiu na sua direção, levou ele e muitas outras coisas. 

 

Sem céu nem consolo, com toda a dor maciça que 
corresponde à idade adulta, para evitar falar do Mauro no 
passado, com frequência penso e falo usando os advérbios 
antes e depois. Há uma barreira física. Estava vivo naque-
le meio-dia comigo, bebeu vinho e pediu para passarem 
mais um pouco o bife, atendeu um par de chamadas da edi-
tora enquanto brincava com a argola do guardanapo, ano-
tou para mim o título de um livro de uma autora francesa 
que me recomendou com paixão no verso de um cartão do 
restaurante, arranhou o lóbulo da sua orelha esquerda, in-
comodado ou envergonhado, talvez, e depois me explicou 
aquilo. Quase gaguejava. Em algumas horas, estava morto.

O restaurante tinha um pedaço de coral no logotipo. 
Olho para ele com frequência. Guardo o cartão onde, com 
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aquela caligrafia impoluta, traçou o título do livro que tanto 
gostou. Talvez porque cada um seja livre para embelezar sua 
desgraça com tantos fúcsias, amarelos, azuis e verdes como 
seu coração quiser, desde o dia do acidente penso no antes 
e no depois da minha vida como a Grande Barreira de Co-
ral, o maior recife de coral do mundo. Cada vez que penso se 
uma coisa se passou antes ou depois da morte do Mauro, me 
esforço para imaginar a barreira de coral, para enchê-la de 
peixes coloridos e estrelas-do-mar e transformá-la em um 
equador de vida.

Quando a morte deixa de pertencer aos outros, é neces-
sário fazer um lugar para ela com cuidado no outro lado do 
recife, pois senão ocuparia todo o espaço com absoluta li-
berdade.

Morrer não é místico. Morrer é físico, é lógico, é real.
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— Pili, verifique o equipamento, rápido! Respira? 
— Não.
— Vamos começar a ventilação com pressão positiva.
Como uma ladainha, repito em voz baixa os sinais vitais 

da criança. “Já sei, pequena. Isso não é maneira de te receber, 
mas você precisa respirar seja como for, está me ouvindo?”. 

— Trinta segundos. — “Um, dois, três... Lá deitada há 
uma mulher que é a sua mãe, que sem você vai se perder, está 
vendo ela? Ei, vamos, vai, dez, onze, doze, treze... Vai, respi-
ra, pelo que mais queira, prometo que, se você superar isso, a 
coisa muda, é bem legal aqui. Dezessete, dezoito, dezenove, 
vinte. Vale a pena viver, sabe? Vinte e três, vinte e quatro... Às 
vezes custa, não vou te enganar, vinte e seis, vinte e sete, vai, 
linda, não faz isso comigo. Prometo que vale a pena. Trinta”.

Silêncio. A criança não se mexe.
— Pili, frequência cardíaca?
Dou com o olhar vigilante da enfermeira. É a segunda 

vez que isso acontece em pouco tempo e eu conheço esse 
olhar de advertência. Tem razão, não deveria falar tão alto 

1
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com ela, não deveria nem um pouco, de fato. Não estou con-
fortável. Sinto calor e o tamanco do pé direito está roçando 
uma pequena bolha que minha sandália me fez nos últimos 
dias de férias. Minutos cruciais, imediatos ao nascimento; 
sobram a bolha e esse calor. Para a menina, ao contrário, a 
prioridade absoluta é evitar a perda de aquecimento. Talvez 
não tenha sido boa ideia sair da vila ao amanhecer e entrar 
no trabalho direto, sem passar em casa e desfazer as malas 
e tirar de mim essa sensação estranha de ter passado quase 
duas semanas fora, longe do trabalho, das histórias clínicas 
das minhas crianças, das análises, do laboratório, longe de 
tudo o que me faz funcionar.

Nova decisão. Estimulo com movimentos curtos e rápi-
dos as plantas dos pés da pequena e, como toda vez que faço 
isso, reprimo minha vontade de bater mais forte, com mais 
urgência. “Não pode fazer isso comigo, não posso começar 
setembro assim, vamos, respira, linda”. Reavaliação.

Procuro me concentrar na informação do monitor e na 
menina, mas preciso fechar os olhos um segundo, já que não 
posso tampar os ouvidos, e as perguntas que lança a mãe, 
que soam como um gemido desconsolado dentro da sala de 
parto, me deslocam como nunca. O sofrimento dos outros 
agora se parece com a visão de um prato copioso depois de 
uma refeição abundante. Não cabe mais em mim e me faz 
recuar. Todos os sons aflitos se transformam nos da mãe do 
Mauro no dia do enterro. Rasgavam a alma.

“Respira, linda, vamos, pelo amor de Deus, respira!”.
Franzo o cenho e nego com a cabeça para lembrar que 

aqui não se evocam questões difíceis de manejar. Aqui não 
se evoca. Aqui não se lembra. Aqui não, Paula. Concentre-
-se. A realidade cai em cima de mim como uma jarra de água 
fria e me situa no meu lugar em um instante: tenho um cor-
po de apenas oitocentos e cinquenta gramas que não inicia 
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a respiração estendido sobre o berço de reanimação, e está 
nas minhas mãos. Não tardo a perceber como se ativa o sex-
to sentido que acaba me guiando cada vez mais, uma coisa 
parecida com o equilíbrio entre a objetividade mais extre-
ma, onde tenho protocolos e raciocínio, e a astúcia inteligí-
vel da intuição, sem a qual, tenho certeza disso, não poderia 
ajustar a chegada ao mundo desses seres diminutos.

“Escuta, pequena, uma das coisas que valem a pena é o 
mar”.

— Pili, vou interromper a ventilação. Tentarei com esti-
mulação tátil nas costas.

Inspiro profundamente e solto o ar como quem se pre-
para para saltar no vazio. A máscara se faz de muro e retém 
uma exalação, mistura do flúor da pasta de dente que encon-
trei hoje de manhã no banheiro do meu pai e o café rápido e 
amargo que tomei em uma parada na estrada. Sinto saudade 
das minhas coisas, da minha normalidade. Sinto saudade do 
meu café e da minha cafeteira. O cheiro de casa, o meu ritmo, 
não ter que dar explicações e poder fazer o que der na telha. 

Esfrego as costas diminutas da maneira mais suave que 
sou capaz.

“O mar tem um ritmo, sabe? É assim: vai e vem, vai e 
vem. Sente minhas mãos? As ondas vão e vêm, assim. Vai, 
preciosa, o mar vale a pena, tem outras coisas, mas agora se 
concentre no mar, assim, suave, você está sentindo?”.

— Respira.
O primeiro grito foi como um miado, mas, dentro da sala, 

o recebemos com a alegria de uma tempestade de verão.
— Bem-vinda... — Não sei bem se o digo para a criança 

ou para mim, mas devo me esforçar para conter a emoção.
Limpo ela com movimentos rápidos e executados cente-

nas de vezes. Me tranquiliza ver que a cor melhora e aquela 
pele transparente ganha um tom rosado que dá esperança. 
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— Frequência cardíaca?
— Cento e cinquenta.
— Pili, vamos colocar o cpap e levar ela para a incubado-

ra, por favor.
Olho nos olhos dela por sobre a máscara para fazer com 

que entenda que sinto muito pelo tom de antes. É melhor 
que ela esteja contente, a Pili, senão age como ofendida e 
me faz pagar atrasando os exames que peço. Pelo menos, no 
entanto, se ofende comigo, o que já é muito. Faz uns meses 
que todo mundo perdoa meus rompantes e, quando eles 
passam, as evasivas conseguem me encher ainda mais de 
raiva e mau humor. 

Enquanto espero a incubadora, volto a esfregar as cos-
tas minúsculas da criança, desta vez com doçura, para agra-
decer por sua vontade imensa de se aferrar à vida, mas não 
posso evitar pensar que, no fundo, a toco por alguma coisa 
mais, por algum matiz indiscernível relacionado ao fato de 
que ela continue aqui quando o Mauro não está mais. Por-
que não está mais, Paula. Não está e, apesar de não estar, re-
torna até quando manuseio esses gramas de vida gelatinosa.

— Olha, mamãe. Dá um beijo na sua filha. — Aproximo 
a menina da mãe só por uns segundos, para que a conheça. 
— Teve um pouco de dificuldade para respirar, mas pronto. 
Agora subiremos com ela para a uti, como conversamos, está 
bem? Vamos nos ver daqui a pouco e vou explicar tudo para 
vocês com calma. Fique tranquila, que tudo vai ficar bem.

Mas não prometo. Ainda que os olhos da mãe implorem 
para que lhes dê esperança, depois do Mauro já não prome-
to nada.
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A Lídia não deve demorar, ela termina sua 
consulta à uma. Saber que vou vê-la me produz uma sen-
sação de alívio. Em questão de minutos voltarei a escutar 
sua tagarelice, que me fará mergulhar de novo na norma-
lidade, justamente o que meu corpo me pede com certa 
urgência. Depois das férias, a normalidade é a chave, se 
tornou o meu objetivo. 

Aguardo no meio do barulho do refeitório do hospital en-
quanto mexo a salada de um lado para outro no prato. Com o 
cheiro de caldo comunitário impregnado no nariz, volto para 
o refeitório da escola, lá escondia o que não gostava nos bol-
sos do uniforme ou negociava as coxas de frango com os co-
legas mais esfomeados. O pediatra ordenava ao meu pai que 
me fizesse comer torradas com mel para não deixar de com-
bater aquele percentil baixo que assinalava com o lápis sobre 
a quadrícula das curvas que eu tanto temia. O mel passou a 
ser parte da minha dieta e dos nossos dias cinzas sem minha 
mãe, não para adoçar, mas para engordar. Li em algum lugar 
que um asceta indiano de oitenta e três anos passou mais de 


