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Pensei comigo: aqui estou eu com tanta sabedoria acumula-
da que ultrapassa a dos meus predecessores em Jerusalém; 
minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. 
Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o 
conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo 
isso é também procura do vento.

Eclesiastes 1,16-17
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7

1.

É preciso levar em conta a altitude, ele pensou, enquanto 
caminhava. A altitude e a mudança repentina de temperatura. 
Ele morava lá havia apenas um mês e era a primeira vez que 
caminhava por dentro de uma nuvem. O fenômeno parecia algo 
de outro mundo, como se tivesse encontrado um portal para essa 
terra estranha, ou algo mais simples, como se de repente tivesse 
adormecido e aquilo fosse um sonho leve, frágil, que acabaria 
com qualquer sobressalto.

Ainda assim, ficou tão impressionado que decidiu fazer o per-
curso da clínica até sua casa não pelo caminho de sempre, pela 
estrada de terra que conectava a clínica, situada no alto de um 
morro, até a borda do vilarejo, e sim por uma trilha enlameada que 
cruzava o bosque. E foi dessa maneira que vivenciou a umidade 
que se desprendia das árvores altas e verdejantes, o sol amarelo de 
fim de tarde filtrado pela fileira de troncos de árvores lançando 
sombras longas sobre o terreno, e a névoa que pairava ali.

Enquanto a paisagem transmitia imobilidade, os ruídos 
apontavam para um movimento incessante. Há todo um univer-
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so aqui, pensou, com suas próprias leis, com criaturas que desco-
nhecem o ser humano. O que era aquele som agudo? Uma ci-
garra? Não no outono, não era possível. Um farfalhar. Olhou 
para baixo e viu um pequeno pássaro avançando em sua direção, 
pisoteando uma folha caída. O animalzinho parecia curioso com 
aquele estranho caminhando por ali. O homem parou por um 
momento e deixou que o pássaro se aproximasse, e até se aga-
chou para observá-lo de perto.

O pássaro cambaleou; o homem se perguntou se a névoa 
deixava o animal confuso. Olhou para a lateral e precisou focar 
em um ponto específico do branco para perceber que a nuvem 
estava em movimento, e não estacionada ali. Quando se virou de 
novo para o pássaro, o animal reagiu assustado a um ruído repen-
tino, que lembrava o de um galho pesado desabando sobre a 
grama, abriu as asas e alçou um voo vertical, desaparecendo na 
esponja de ar da nuvem.

O homem se levantou e continuou andando, sem prestar 
muita atenção ao barulho. Já via o fim da trilha à distância; a névoa 
se dissipava à frente. Sair daquela nuvem baixa seria como sair de 
um sonho. E então outro tipo de ruído surgiu, o de passos sobre a 
grama e as folhas, e sua origem era de algum animal maior.

Refletiu, então, que foi esse barulho que havia afugentado 
o pássaro. Será que foi o som de um corpo caindo? Não, isso não 
faria o menor sentido; de onde tirara aquela imagem? Mas bastou 
sua mente ser invadida por aquela ideia que o bosque verdejante 
ao pôr do sol deixou de parecer tão idílico. O fim da trilha se 
mostrava mais uma vez coberto por um muro de neblina. E o 
ruído persistia, parecia que um animal o acompanhava, reali-
zando um trajeto paralelo ao dele, à direita.

Ele olhou na direção do barulho, sem deter o passo. Não se 
enxergava nada além de um mato denso. À direita da trilha, sabe-
-se lá quantos quilômetros de floresta havia. O ruído foi ficando 

14904 - Uma tristeza Infinita - 3ª prova.indd   814904 - Uma tristeza Infinita - 3ª prova.indd   8 16/07/2021   14:5216/07/2021   14:52



9

mais e mais próximo. Um urso, ele pensou, talvez desesperado, 
talvez resignado, e sua atitude foi igualmente indecisa: acelerou 
um pouco a marcha e depois reduziu-a, sem saber se era melhor 
correr ou parar. E um novo ruído: um espaço se abria na mata 
logo à sua frente, como se uma criatura apressada fosse rasgando 
camadas e camadas de galhos para chegar à trilha, para chegar 
até ele; um animal esfomeado que enfim localizara a sua presa, 
esse homem indefeso com as mãos no bolso de um paletó de lã.

O homem imobilizou-se no lugar e já se arrependia de ter 
tomado aquele caminho. Mesmo com o corpo paralisado, seus 
olhos iam de um ponto verde da mata entre as árvores a outro, 
tentando localizar de onde saltaria o animal. Está chegando, pen-
sou. Falta pouco. A floresta tornou a ficar silenciosa por um ins-
tante. O momento que antecede o ataque. Ele olhou para o alto, 
para os lados, a neblina engolia tudo, e desejou que estivesse, de 
fato, preso em um sonho.

Foi quando de dentro da floresta saltou um cervo, pisando 
sobre a lama da trilha, exibindo um rosto marrom claro adorá-
vel. O animal contemplou o homem com curiosidade por al-
guns segundos e saiu saltitando mais uma vez, desaparecendo 
por completo entre o verde do bosque. O homem ficou parado 
mais um instante, como se ainda esperasse que alguma criatura 
monstruosa estivesse perseguindo aquele cervo. Ao escutar os 
passos do cervo esmigalhando as folhas, reconheceu o barulho 
e concluiu que não havia nenhum outro animal daquele porte 
pela região.

Tudo é ridículo, pensou, ou melhor, eu sou ridículo e me-
droso, e continuou caminhando para casa, quase rindo sozinho, 
e virou a cabeça para a esquerda e viu os alpes, o branco da neve 
no topo das montanhas dando espaço à gradação que ia de um 
laranja intenso a um vermelho de sangue coagulado. Logo a tri-
lha da floresta acabou, não havia mais árvores gigantescas subin-
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do até o céu, com suas copas servindo de teto, apenas o ar fresco 
da noite que caía e um resto de neblina deslocado; talvez o ne-
voeiro tivesse se perdido, e ele olhou mais adiante, para cima, e 
admirou o sino banal da pequena igreja, que sacolejava um pou-
co, como se tivesse acabado de soar, mas não havia som algum, 
nada, nenhum eco do sino, os únicos ruídos que se ouviam, se 
prestasse muita atenção, eram o passo preguiçoso de algumas 
vacas à distância, um grilo sonolento, e a brisa que soprava pelas 
árvores do bosque.

Ele tinha chegado ao vilarejo, enfim. Nenhuma atividade 
humana audível, nenhum casal sentado no quintal fumando, 
nenhum cachorro vagando pela calçada, nenhum bêbado debai-
xo da marquise do mercadinho fechado. Era possível enxergar 
uma bandeira da Suíça vibrando à distância, a cruz que sempre 
o levava a pensar em hospitais, e, mais adiante, as luzes acesas de 
uma casa de dois andares, a fumaça escura soprando suavemente 
da chaminé, pequenos indícios para provar que não se encontra-
va em uma cidade fantasma. Aquele lugar, afinal, era agora a sua 
casa, por mais difícil que fosse acreditar nisso.

O homem, Nicolas, colocou a chave na fechadura, abriu a 
porta de casa e encontrou o lugar tomado por um breu completo. 
Assim que acendeu a luz, procurou sua esposa, talvez tivesse 
adormecido na escuridão. Só depois lembrou que ela tinha ido 
a Genebra pela manhã e provavelmente ainda estava no caminho 
de volta. Abriu o armário da cozinha em busca do vinho do Por-
to e estranhou que a garrafa estivesse com uma quantidade me-
nor de líquido do que se lembrava. Enquanto servia uma taça, a 
porta se abriu e Anna entrou. Ela veio sorrindo na direção dele 
e deu um beijo breve nos seus lábios.

“Bom dia de trabalho?”, ela perguntou.
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“Acho que você não gostaria de saber”, ele respondeu.
Buscou outra taça e serviu uma dose para ela.
“Querida, você tem bebido vinho?”
“Sozinha, você diz?”
“É.”
“Às vezes.”
Ele suspirou.
“Não suspire. Não é minha culpa se essa cidade é um saco.”
Nicolas riu pelo fato de ela usar a palavra “cidade” para um 

lugar que tinha menos de mil habitantes.
“Tudo bem você tomar seu vinho”, ele disse. “Mas lembre-

-se de comprar mais. O mercadinho só abre em horários terríveis 
durante a semana, quando estou trabalhando.”

“Certo, certo. Anotado.”
Ele entregou a taça a ela, bebeu o seu primeiro gole e se 

sentou na poltrona da sala.
“E que tal Genebra?”, perguntou.
“Ah, dessa vez passeei menos pela cidade. Enquanto andava 

pelo centro, um cartaz me chamou a atenção e acabei entrando 
no cinema.”

“Então valeu a pena tomar três trens para ir ao cinema?”
“O que você preferia, que eu ficasse em casa cozinhando 

para o senhorzinho?”
“Era um filme bom, pelo menos?”
“Divertido. Com uma música contagiante. Inglês.”
“Hitchcock?”
“Não. Não sei o nome do diretor. Mas tinha o Orson Welles 

de ator.”
Ele sabia quem era Orson Welles, claro, impossível não co-

nhecer o homem que aterrorizou os Estados Unidos com sua 
narração de A guerra dos mundos na rádio, mas fazia tanto tempo 
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que não ia ao cinema que mal conseguia se lembrar do rosto do 
homem.

Anna continuou, dizendo que a história se passava em Vie-
na, e ele demorou para entender que ela se referia à Viena dos 
dias de hoje, a capital devastada, com suas ruas exalando um ar 
espesso de destroços que pairavam invisíveis no ar. Na cabeça 
dele, Viena era como as imagens de Dresden divulgadas depois 
do bombardeio, as fotografias que levaram alguns europeus a se 
perguntar se atitudes como aquela, de demolir por completo um 
território cheio de civis, não um alvo militar, era ética. Os nazis-
tas faziam aquilo o tempo todo, é claro, ao jogar bombas sobre 
Londres, mas nós poderíamos agir da mesma maneira? Os bár-
baros não eram os outros?

“Só ruínas e mais ruínas por todos os cantos”, ela prosseguiu, 
“e postos de controle. Achei que já teriam reconstruído parte da 
cidade.”

“O mais estranho é um diretor decidir mostrar logo isso. E 
o filme, vale a pena?”

“Não sei se vale a pena as duas horas de viagem até o cine-
ma, não. Mas é interessante. Tem inclusive uma parte em que 
falam da Suíça.”

“Sério?”
“Na verdade, só uma frase. Quando o mocinho encontra o 

vilão…”
“Espera, é um filme de mocinhos e vilões?”
“Eu sei que você não tem paciência, mas escuta só: quando 

o mocinho encontra o vilão, ele pressiona o vilão para revelar 
qual é seu plano, certo? E o vilão fala que na Itália, sob o regime 
dos Bórgia, com toda aquela violência, surgiram os maiores pin-
tores da Renascença, Leonardo, Michelangelo etc.”

“Enquanto isso, na Suíça…”
“Isso! Como você adivinhou? Centenas de anos de demo-
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cracia e paz na Suíça, e tudo o que os suíços construíram foi o 
relógio cuco.”

“Hmmm.”
“Não achou graça?”
“Eu achava que o cuco tinha sido inventado pelos alemães.”
“Talvez tenha sido pela parte alemã da Suíça. Mas, enfim, 

você não achou interessante?”
“Não é a teoria mais original do mundo”, ele disse.
“Ah, como você é…”
“Os suíços também inventaram o teste de Rorschach. Um 

suíço, no caso.”
“As manchas de tinta, claro. Vocês usam isso na clínica?”
“Usamos, na triagem.”
O vinho tinha terminado e ele se levantou.
“Então você passou quatro horas dentro de um trem, duas 

na ida, duas na volta, para ficar duas horas numa sala escura e 
concluir que o nosso país é um tédio?”

“Eu poderia ter simplesmente ficado em casa limpando teias 
de aranha, brincando com os gatos de rua e sendo ignorada pelos 
vizinhos para chegar à mesma conclusão, é isso que você está 
insinuando?”, ela retrucou.

Anna foi até a cozinha e buscou pequenas lascas de queijo 
que colocou sobre uma tábua de madeira. Ele voltou a se sentar.

“E você?”, ela perguntou. “Conte do seu dia.”
“Você não vai querer saber.”
“Conta, sério.”
“Voltei pela trilha da floresta, não pela trilha das fazendas.”
“Ah, é muito gostoso caminhar ali.”
“Você já fez essa trilha?”
“Claro que sim. Às vezes até entro um pouco na floresta, 

para enxergar mais de perto algum pássaro. Mas e aí, o caminho 
é mais gostoso, não?”
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Ele sentiu um constrangimento repentino de relatar a his-
tória do cervo, embora fosse arrancar algumas risadas dela, sem 
dúvida.

“Muito bonito. Quero passear lá mais cedo outra hora. Po-
díamos colher frutinhas, quem sabe.”

“Esse foi o seu dia emocionante, então?”
“Você não quer que eu fale de trabalho, quer?”
“Qualquer coisa é melhor do que você comer esse queijo e 

pegar no sono na poltrona e eu ter que ficar relendo livros que 
eu já li até dormir.”

“Esse trabalho é temporário.”
“Eu sei.”
“E importante.”
“Eu sei.”
“O cantão de Vaud é lindo.”
“Concordo. Eu abro essa janela e meu coração se enche de 

alegria olhando as montanhas.”
“Isso é você sendo sarcástica?”
“Não. É lindo mesmo. Nem um pouco sarcástica. Eu só 

queria que tivesse mais pessoas na cidade, ou pelo menos pessoas 
interessantes e não criaturas rabugentas que parecem estar aqui 
há séculos. Queria poder fazer alguma coisa além de olhar as 
montanhas e as vacas.”

“É temporário.”
“Eu sei. E importante.”
“Juro que é.”
“Então me conta dos seus louquinhos. Você nunca me conta.”
“Não é divertido.”
“Eu escuto os gritos deles às vezes. Dos mais loucos.”
Ele pensou que não era possível, os gritos não atravessavam 

os dois quilômetros que separavam o centro clínico daquela casa. 
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Cogitou questioná-la, mas logo viu que talvez ela escutasse algo 
em um de seus passeios pela floresta.

“Não são loucos propriamente ditos”, ele disse.
“São o quê, então?”
“Pessoas normais que viveram coisas demais.”
“Me conta de um, por favor, Nicolas. Uma história interes-

sante. Por favor.”
“Eu não sei se você vai achar interessante.”
Ela bateu na mesa com a taça.
“Só vai descobrir me contando.”
“Então tá…”
“Nem acredito que dessa vez o dr. Nicolas não mencionou 

a confidencialidade médico-paciente.”
“Já entendi que você não vai desistir tão cedo.”
“Não vou mesmo.”

O paciente, que será chamado de L., tinha sido internado 
havia uma semana. Desde então, Nicolas tentara conversar com 
ele todos os dias, sem recorrer a drogas poderosas, seguindo a 
intuição de que o problema não era tão grave. Uma colega suge-
rira que Nicolas o visitasse à tarde. Durante as manhãs, L. mal 
tinha força para abrir os olhos.

À tarde, com o auxílio de duas enfermeiras, era capaz de se 
sentar sobre o colchão. O sujeito era corpulento, enorme até. 
Media pelo menos vinte centímetros a mais que Nicolas, e mes-
mo se alimentando de modo tão frugal, mastigando uma batata 
com lentidão nos almoços que era forçado a frequentar, ainda 
pesava mais de cento e dez quilos. Seu corpo não parecia ter 
nada de gordura, era um mapa topográfico de morros sulcados 
por músculos.

Quando chegou à clínica, ou ao Centro, como Nicolas in-
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sistia em chamar o local, L. implorou para manter as medalhas, 
as sete que recebera, consigo. Nicolas, junto com o resto da equi-
pe que apareceu para receber o paciente, avisou que todos os 
internos vestiam aquele uniforme padrão branco. L. suplicou 
para que deixassem as medalhas, ainda que no uniforme de pa-
ciente; eram importantes demais para ele. Uma enfermeira se 
solidarizou com aquele brutamontes tão abalado, que parecia um 
javali ferido. O diretor estava lá e reiterou que as regras existiam 
por um motivo e que o paciente não poderia usar as medalhas.

E não teriam tido nenhum problema se não fosse pela en-
fermeira caridosa. Ser simpático pode ser perigoso nesse mundo, 
disse Nicolas à sua esposa, mastigando o queijo. Na primeira 
noite na clínica, L. começou a gritar no meio da madrugada, um 
urro gutural que perturbava não apenas os outros pacientes como 
toda a equipe médica. A enfermeira simpática estava de plantão 
e foi até lá, armada de uma seringa com um calmante capaz de 
tranquilizar um urso. Ao aproximar a agulha do paciente, ele 
parou de gritar, antes mesmo de ter sua pele fisgada, e perguntou, 
fitando os olhos da enfermeira, se não poderia receber as suas 
medalhas, por apenas alguns minutos, só queria contemplá-las, 
lembrar-se das vidas que salvou.

A enfermeira, desobedecendo às ordens diretas de seu supe-
rior, contou Nicolas à esposa Anna, foi até o depósito onde guar-
davam os objetos pessoais dos pacientes, localizou as sete meda-
lhas e, no silêncio da noite, caminhando sem sapatos pelo 
assoalho de madeira, voltou e as entregou em um saco de papel 
pardo. L. puxou uma medalha em forma de estrela e seus olhos 
se encheram d’água. A enfermeira sorriu. Ele, então, cravou a 
estrela com toda a força no pescoço. A enfermeira demorou a 
reagir, de tão estupefata. A estrela girava na pele do paciente, que 
depois a retirou e voltou a golpear o próprio pescoço, determina-
do. Ela agarrou o braço dele, mas sua força era ínfima perto da-
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quele soldado. Aos gritos, conseguiu chamar o vigia da clínica, 
que correu até ela e a ajudou a imobilizar o paciente.

Com uma agilidade impressionante — que o vigia descre-
veu como inimaginável para aquela pobre enfermeira —, ela 
pegou a seringa e injetou o sedativo no outro braço de L., que 
desistiu de reagir, apenas aquietou-se, com lágrimas correndo dos 
olhos, que pareciam existir à revelia do corpo, como uma enti-
dade separada. Quando o sujeito apagou, ela saiu do quarto, per-
correu o Centro até a ala oeste e acordou o médico plantonista, 
que dormia um sono pesado em uma poltrona na sala de descan-
so, e este foi analisar o paciente e constatou que o ferimento não 
tinha sido letal por questão de centímetros. Pediu auxílio da en-
fermeira para suturar o corte.

Não preciso mencionar que a moça foi demitida na manhã 
seguinte, assim que o diretor pisou no Centro, contou Nicolas à 
esposa. Tenho a impressão de que se nosso diretor tivesse sido 
tolerante, daria no mesmo, pois a própria enfermeira pediria de-
missão, acrescentou, quando Anna franziu o cenho, solidária à 
enfermeira.

O sedativo deixou o paciente em um estado letárgico por 
um ou dois dias. No terceiro dia, Nicolas solicitou que mudas-
sem sua medicação para uma mais leve. Era impossível conversar 
com ele. Nicolas tinha a impressão de que o ato de falar exigia 
mais de L. do que levantar uma carruagem com as próprias mãos. 
Na ronda matinal, visitava-o sempre, fazia perguntas básicas, ob-
servava seu ferimento — que parecia pulsar no pescoço devido à 
proximidade da jugular —, e se não tivesse visto o paciente fa-
lando ao chegar à clínica, diria que era mudo por questões bio-
lógicas, desprovido de cordas vocais ou com alguma falha neu-
rológica. Às vezes L. abria a boca, mas não saía nenhum som. Só 
o ato de deslocar o lábio superior do inferior parecia deixá-lo 
exausto.
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“O seu nome é L.?”, Nicolas perguntava.
Os lábios abertos, a cavidade bucal como um abismo, mas 

um silêncio absoluto. Se Nicolas falasse mais perto de sua boca, 
seria capaz de ouvir o eco da própria pergunta.

“O senhor serviu na Normandia?”, Nicolas perguntava, mes-
mo sabendo que não, na verdade ele foi para o front oriental. 
Talvez a necessidade de corrigir Nicolas servisse de motor para 
uma conversa.

Os dedos se mexiam minimamente. Quando Nicolas fazia 
essa pergunta, tinha a impressão de que L. desenhava no ar, com 
o indicador, a medalha que recebeu, ou quem sabe o mapa de 
uma ilha no Japão.

“O senhor foi ferido?”, ele perguntava.
L. baixava imperceptivelmente a cabeça.
No sexto dia, Nicolas buscou fazer perguntas mais banais.
“O senhor acha o meu inglês esquisito?”
Nada.
“Você não me responde porque o meu inglês é tão ruim que 

não dá para compreender?”
Nada.
“Você preferia que eu falasse francês?”, e interpretou um 

estereótipo de um francês, falando baguette, escargot, Tour Eiffel 
etc. Nicolas, ao mesmo tempo que sabia estar se comportando 
como um completo idiota, esperava detectar um sorriso no canto 
da boca do paciente. A falta de resposta o levava a pensar que o 
paciente não duraria muito tempo na clínica. Não cuidavam de 
casos incuráveis; esses eram mandados para sanatórios infectos, 
que mais pareciam prisões ou campos de trabalho forçado. Pro-
vavelmente, o paciente só estava lá por algum acordo da Suíça 
com o consulado norte-americano. Talvez as medalhas tenham 
conferido a esse herói de guerra o presente de um tratamento 
humano. Seja como for, Nicolas falhara na intuição inicial: era 
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um caso muito mais grave do que pensara. Tanto é que as enfer-
meiras pediram para que L. fosse atendido no próprio quarto, 
pois o homenzarrão era pesado demais para ser conduzido até o 
consultório do doutor.

No sétimo dia, Nicolas reorganizou sua agenda: colocou L. 
como parte da ronda da tarde. Na opinião do diretor, Nicolas já 
deveria ter recorrido ao eletrochoque nesse caso, mas de todas as 
terapias oferecidas na clínica, a de choque era a que menos lhe 
agradava, por causa do pavor expresso no rosto dos pacientes du-
rante o tratamento, que se transfigurava em caretas horripilantes, 
disformes, e pelos danos conhecidos à memória. Nicolas pediu 
mais uns dias ao diretor.

“Estou gostando da história”, interrompeu Anna. “Sinto que 
tem uma reviravolta a caminho.”

“Espero não decepcionar”, disse Nicolas. “A história, enfim, 
acabou hoje.”

Anna o observou, curiosa.
Nicolas tinha ido visitar o paciente à tarde munido de uma 

crença renovada no poder da fala. Afinal, tinha recebido uma 
correspondência de um colega suíço que fora exercer a psiquia-
tria do outro lado do Atlântico, na costa leste dos Estados Unidos, 
talvez não tão distante da cidade de origem de L. De acordo com 
Johannes, este colega, os Estados Unidos haviam abraçado de vez 
as teorias de Sigmund Freud, e por todos os lados corriam relatos 
espantosos de pacientes com as psicoses mais diversas sendo cura-
dos através da psicanálise. “Há um consenso”, constava na carta, 
“de que o método da terapia pela fala logo suplantará estes outros 
obscurantistas que ainda praticamos e que muitas vezes reduzem 
nossos pacientes a criaturas sem mente ou alma.”

Nicolas, Anna sabia, possuía a mesma crença entusiasmada 
que o colega nessa linha de terapia, e a carta infundiu nele uma 
determinação a dar uma última chance a L. antes de disparar 
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raios elétricos em suas têmporas. E Nicolas e Anna sabiam que 
Johannes, ao mencionar o obscurantismo, referia-se especifica-
mente à lobotomia, algo não praticado na clínica, mas que toda 
a sua geração precisou aprender na faculdade. Por um momento, 
Nicolas vislumbrou em sua mente uma cabeça anônima, de cos-
tas, que se virava para ele com uma cicatriz no meio da testa, 
acima dos olhos.

Mais importante do que tudo isso, porém, era que finalmen-
te o estoque de escopolamina havia sido reabastecido. Nicolas 
portava uma seringa dentro da maleta já carregada com o soro. 
O medicamento era inofensivo, como um convite à conversa. 
Não passava de um avanço na hipnose que Freud e Breuer usa-
ram no começo de suas carreiras.

Nicolas entrou no quarto do paciente com um gesto brusco, 
abrindo a porta com tanto vigor que ela bateu contra a parede do 
lado de dentro e um sopro de ar passou pelo corredor. “Bom dia, 
L.”, bradou, em um tom de capitão saudando as tropas.

Como era de esperar, o paciente não reagiu. As enfermeiras 
tinham feito com que ele se sentasse. O quarto não tinha nada 
além de um colchão sobre uma cama de metal. Todos os objetos 
que pudessem ser usados numa tentativa de suicídio foram reti-
rados após a primeira noite de L.

“Que tal olhar para mim?”, pediu Nicolas.
L. não se mexeu.
“Só virar um pouco a cabeça.”
Nada.
“Os olhos. Não peço um movimento de pescoço. Só os olhos.”
Nicolas esperou um pouco e os olhos do paciente, de fato, 

foram se virando, grau a grau, na sua direção. L. queria se comu-
nicar, Nicolas tinha certeza.

“Você não gosta da nossa comida?”
O paciente não disse nada.
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