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Agora vejo — este mundo é transitório.
— o guerreiro Karna, no Mahabharata

Param em qualquer meio-fio: 
Cedo ou tarde, todas as ruas acabam sendo visitadas.
— Philip Larkin, “Ambulances”

27006748 - Mortais_3r.indd   7 24/04/18   14:26



27006748 - Mortais_3r.indd   8 24/04/18   14:26



Sumário

Introdução 11

1 •  O ser independente 21
2 •  Caindo aos pedaços 33
3 •  Dependência 59
4 •  Assistência 81
5 •  Uma vida melhor 109
6 • Desapegar-se 143
7 •  Conversas difíceis  181
8 •  Coragem 217

Epílogo 243
Notas sobre as fontes 247
Agradecimentos 257

27006748 - Mortais_3r.indd   9 24/04/18   14:26



27006748 - Mortais_3r.indd   10 24/04/18   14:26



  11

Introdução

Aprendi sobre muitas coisas na faculdade de medicina, mas a mortalidade 
não foi uma delas. Em meu primeiro período, embora tenham me dado 
um cadáver seco e endurecido para dissecar, aquela era apenas uma ma-
neira de aprender sobre a anatomia humana. Nossos livros didáticos não 
continham quase nada a respeito do envelhecimento, da fragilidade ou da 
morte. O desenrolar do processo, a experiência das pessoas no fim de suas 
vidas e a maneira como os outros a sua volta são afetados pareciam ser 
questões irrelevantes. Na nossa visão e na de nossos professores, a finali-
dade da faculdade de medicina era ensinar a salvar vidas, não a lidar com 
seu fim. 

A única vez que me lembro de discutir a mortalidade foi durante uma 
hora que passamos analisando A morte de Ivan Ilitch, a clássica novela de 
Tolstói.1 Foi durante uma aula semanal chamada Paciente-Médico — par-
te dos esforços da faculdade para nos tornar médicos mais completos e 
humanos. Em algumas semanas, praticávamos as normas de conduta para 
exames físicos; em outras, aprendíamos a respeito dos efeitos de fatores 
socioeconômicos e raciais sobre a saúde. E certa tarde, contemplamos o 
sofrimento de Ivan Ilitch, acometido por uma enfermidade inominada e 
intratável que piorava gradualmente.

Na história, Ivan Ilitch, de 45 anos, é um magistrado de nível inter-
mediário de São Petersburgo cuja vida gira quase completamente em torno 
de preocupações mesquinhas relativas a seu status social. Certo dia, ele cai 
de uma escada e desenvolve uma dor na lateral do corpo. Em vez de me-
lhorar, a dor só piora, e ele fica sem poder trabalhar. Antes um homem 
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12 introdução

“inteligente, educado, bem-disposto e agradável”,* acaba ficando deprimi-
do e enfraquecido. Amigos e colegas o evitam. A esposa começa a pedir 
ajuda a uma série de médicos cada vez mais caros, que não conseguem 
chegar a um acordo a respeito do diagnóstico e receitam remédios que não 
fazem nenhum efeito. Ilitch, para quem tudo isso é uma tortura, se revolta 
e se enfurece com a situação. 

“O que mais atormentava Ivan Ilitch”, escreve Tolstói, “era o fingi-
mento, a mentira, que por alguma razão eles todos mantinham, de que ele 
estava apenas doente, e não morrendo, e que bastava que ficasse quieto e 
seguisse as ordens médicas que ocorreria uma grande mudança para me-
lhor.” Ivan Ilitch tem lampejos de esperança de que as coisas mudarão, mas 
conforme vai ficando mais fraco e abatido, toma consciência do que está 
acontecendo. Vive com uma crescente angústia e medo da morte. Porém a 
morte não é um assunto que seus médicos, amigos ou familiares conse-
guem tolerar. E é isso que lhe causa sua dor mais profunda. 

“Ninguém tinha pena dele como precisava que tivessem”, escreve 
Tolstói. “Em alguns momentos, depois de um período prolongado de so-
frimento, desejava, mais do que outra coisa — envergonhava-se de confes-
sá-lo —, alguém que sentisse pena dele como se tem pena de uma criança 
doente. Ansiava ser cuidado e beijado como as crianças são cuidadas e 
confortadas quando doentes. Sabia que era um funcionário importante 
com uma barba que começava a ficar grisalha e portanto era impossível o 
que queria, mas mesmo assim era o que desejava de verdade.”

Para nós, estudantes de medicina que éramos, o erro daqueles em 
volta de Ivan Ilitch em lhe oferecer consolo ou reconhecer o que estava 
acontecendo era uma falha de caráter e cultura. A história de Tolstói, que 
se passava na Rússia do fim do século xix, nos parecia cruel e quase primi-
tiva. Assim como acreditávamos que a medicina moderna provavelmente 
teria curado Ivan Ilitch de qualquer que fosse a doença de que sofria, tam-
bém partíamos do princípio de que a honestidade e a bondade eram res-

* Todos os trechos de A morte de Ivan Ilitch foram retirados da tradução de Vera Karam (Porto 
Alegre: L&PM, 1997). (N. T.)
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ponsabilidades básicas de um médico dos dias de hoje. Estávamos confian-
tes de que em uma situação similar, agiríamos de maneira compassiva. 

O que nos preocupava era o conhecimento. Embora soubéssemos 
como demonstrar compaixão, não podíamos ter certeza de que saberíamos 
diagnosticar e tratar nossos futuros pacientes de maneira adequada. Pagá-
vamos a mensalidade da faculdade para aprender sobre os processos inter-
nos do corpo, os complexos mecanismos de suas patologias e a ampla gama 
de descobertas e tecnologias acumuladas ao longo da história para impedi-
-las. Não imaginávamos que precisaríamos pensar mais do que isso. Então 
tiramos Ivan Ilitch de nossas cabeças. 

No entanto, alguns anos depois, durante meu treinamento em práti-
ca cirúrgica, encontrei pacientes que eram forçados a enfrentar a realidade 
do declínio e da mortalidade, e não levei muito tempo para perceber quão 
despreparado eu estava para ajudá-los. 

Comecei a escrever logo no início de minha residência em cirurgia e, 
em um de meus primeiros ensaios, contei a história de um homem a quem 
chamei Joseph Lazaroff.2 Era um gestor municipal que perdera a esposa 
para um câncer de pulmão anos antes. Quando o conheci, ele estava na 
casa dos sessenta anos e sofria de um câncer incurável — um câncer de 
próstata altamente metastático. Tinha perdido mais de 22 quilos. Seu ab-
dômen, seus testículos e suas pernas estavam cheios de fluido. Certo dia, ao 
acordar, descobriu que não conseguia mais mover a perna direita nem con-
trolar seu intestino. Acabou sendo internado no hospital onde eu trabalha-
va como residente na equipe de neurocirurgia. Descobrimos que o câncer 
havia se espalhado pela espinha torácica, onde estava comprimindo a me-
dula espinhal. O câncer não podia ser curado, mas esperávamos que pudes-
se ser tratado. A radioterapia de emergência, contudo, não diminuiu o tu-
mor, então o neurocirurgião ofereceu ao paciente duas opções: cuidados 
paliativos ou cirurgia para remover a crescente massa tumoral de sua espi-
nha. Lazaroff optou pela cirurgia. Meu trabalho, como residente do serviço 
de neurocirurgia, era obter a confirmação do paciente de que entendia os 
riscos da operação e de que desejava dar prosseguimento à intervenção 
cirúrgica. 
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14 introdução

Fiquei um tempo do lado de fora de seu quarto, segurando o prontuá-
rio em minhas mãos úmidas, tentando encontrar uma maneira de abordar 
o assunto. A esperança era de que a cirurgia impedisse o progresso do dano 
a sua medula espinhal. Não o curaria, não reverteria sua paralisia nem lhe 
traria a vida que tinha antes. Não importava o que fizéssemos, ele tinha no 
máximo alguns meses de vida e o procedimento era inerentemente perigo-
so. Teríamos de abrir seu peito, remover uma costela e colapsar um pulmão 
para chegar até a espinha. A perda de sangue seria grande. A recuperação, 
difícil. No estado enfraquecido em que se encontrava, ele enfrentava riscos 
consideráveis de posteriores complicações debilitantes. A cirurgia tinha 
como riscos tanto deixá-lo pior quanto encurtar sua vida. Mas o neuroci-
rurgião já havia discutido esses pontos com ele e Lazaroff tinha deixado 
claro que queria ir em frente. Tudo o que eu precisava fazer era entrar no 
quarto e cuidar da papelada. 

Deitado em sua cama, Lazaroff estava pálido e abatido. Apresentei-
-me como um dos residentes do hospital, disse que tinha vindo pegar seu 
consentimento para a cirurgia e que, para isso, precisava confirmar que ele 
estava ciente dos riscos. Expliquei que a cirurgia poderia remover o tumor, 
mas causar sérias complicações, como paralisia ou um derrame, e que po-
deria até ser fatal. Tentei soar claro sem ser áspero, mas minhas explicações 
o deixaram irritado. O mesmo ocorreu quando seu filho, que estava no 
quarto, questionou se medidas heroicas eram uma boa ideia. Lazaroff não 
gostou nem um pouco.

“Não desistam de mim”, ele disse. “Me deem todas a chances que eu 
tiver.” Do lado de fora do quarto, depois que ele tinha assinado o formu-
lário, o filho me puxou para um canto. A mãe havia morrido com um 
respirador na uti e, na época, o pai dissera que não queria que algo daque-
le tipo acontecesse com ele. Mas agora estava irredutível, decidido a fazer 
“tudo”. 

Na época, achei que Lazaroff tinha tomado a decisão errada e ainda 
acho. Tomou a decisão errada não por todos os perigos envolvidos, mas 
porque a cirurgia não tinha nenhuma chance de lhe dar o que ele de fato 
queria: suas capacidades, sua força, a vida que tinha antes. Estava correndo 
atrás de algo que era praticamente uma fantasia, sob o risco de sofrer uma 
morte prolongada e terrível — que foi exatamente o que aconteceu. 
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Tecnicamente, a operação foi um sucesso. Durante mais de oito horas 
e meia, a equipe cirúrgica removeu a massa que invadia a espinha do pa-
ciente e reconstruiu o corpo vertebral com cimento acrílico. A pressão so-
bre a medula espinhal desapareceu. Mas Lazaroff nunca se recuperou do 
procedimento. Na uti, desenvolveu uma falência respiratória, uma infec-
ção sistêmica, coágulos sanguíneos devido a sua imobilidade e hemorragias 
causadas pelos anticoagulantes usados para tratá-los. A cada dia, ficávamos 
mais para trás na corrida para salvá-lo. Finalmente tivemos de admitir que 
ele estava morrendo. No 14 o dia, o filho de Lazaroff disse a nossa equipe 
que preferia que parássemos.

Coube a mim desligar o respirador artificial que mantinha Lazaroff 
vivo. Certifiquei-me de que a dose de morfina que era injetada em sua veia 
estivesse no máximo, para que ele não sofresse com a falta de ar. Inclinei-
-me para perto dele e, na possibilidade de que conseguisse me ouvir, avisei 
que ia tirar o tubo de respiração de sua boca. Ele tossiu algumas vezes 
quando o removi, abriu os olhos por um breve instante, depois voltou a 
fechá-los. Sua respiração tornou-se pesada, então parou. Coloquei meu 
estetoscópio sobre o peito e ouvi os batimentos cardíacos aos poucos 
desaparecerem. 

Hoje, mais de uma década depois de eu ter contado a história de La-
zaroff pela primeira vez, o que mais me impressiona não é o fato de ele ter 
tomado uma péssima decisão, mas sim o de termos todos evitado falar ho-
nestamente a respeito da escolha que ele tinha diante de si. Não tivemos 
nenhuma dificuldade para explicar os perigos específicos das diversas op-
ções de tratamento, mas nunca tocamos de fato na realidade de sua doença. 
Seus oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões e outros médicos o acompa-
nharam durante meses de tratamento para um problema que sabiam que 
não poderia ser curado. Nunca conseguimos discutir abertamente a respei-
to de sua condição ou de nossos limites, muito menos sobre aquilo que 
mais poderia lhe importar com a aproximação do fim de sua vida. Se ele 
estava correndo atrás de uma ilusão, nós também estávamos. Lá estava ele, 
no hospital, parcialmente paralisado devido a um câncer que se espalhara 
pelo corpo. As chances de que pudesse retomar uma vida remotamente se-
melhante à que tinha algumas semanas antes eram inexistentes. Porém, 
admitir isso e ajudá-lo a lidar com a situação parecia estar além de nossas 
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16 introdução

capacidades. Não lhe oferecemos consolo ou orientação nem fizemos com 
que ele reconhecesse sua situação. Tudo o que tínhamos era outro trata-
mento a que ele podia se submeter. O resultado talvez fosse positivo. 

Não nos saímos muito melhor do que os médicos primitivos do sécu-
lo xix de Ivan Ilitch — na verdade, nos saímos pior, considerando as novas 
formas de tortura física a que submetemos nosso paciente. É o suficiente 
para nos levar a perguntar quem de fato são os primitivos. 

A capacidade científica moderna alterou de forma profunda o curso 
da vida humana. As pessoas vivem mais e melhor do que em qualquer ou-
tra época da história. Porém os avanços científicos transformaram os pro-
cessos do envelhecimento e da morte em experiências médicas, em ques-
tões a serem gerenciadas por profissionais da saúde. E nós, no mundo 
médico, demonstramos estar alarmantemente despreparados para isso.

Essa realidade tem permanecido em grande parte oculta, pois as pes-
soas estão cada vez menos familiarizadas com os estágios finais da vida. 
Não muito tempo atrás, por volta de 1945, a maior parte das mortes ocor-
ria em casa.3 Na década de 1980, a proporção caiu para apenas 17%.4 
Aqueles que de alguma forma acabavam morrendo em casa morriam tão 
subitamente que não conseguiam chegar ao hospital — por exemplo, de 
um infarto fulminante, de um derrame ou de um ferimento grave — ou 
estavam isolados demais para conseguir chegar a algum local onde pudes-
sem conseguir ajuda. Não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o 
mundo industrializado, a experiência do envelhecimento avançado e da 
morte foi transferida para hospitais e casas de repouso.5 

Quando me tornei médico, passei para o lado de lá das portas de hos-
pitais e, embora meus pais fossem médicos, tudo o que eu via era novo para 
mim. Certamente nunca tinha visto ninguém morrer antes e, quando vi, 
foi um choque. E não era porque me fazia pensar em minha própria condi-
ção de mortal. De alguma forma, o conceito não me ocorria, mesmo quan-
do via pessoas da minha própria idade morrerem. Eu vestia um jaleco bran-
co; eles, uma camisola hospitalar. Eu não conseguia imaginar a situação 
invertida. Conseguia, porém, imaginar minha família no lugar daquelas 
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pessoas. Já tinha visto membros da minha família — minha esposa, meus 
pais e meus filhos — passarem por doenças sérias, potencialmente letais. 
Mesmo sob terríveis circunstâncias, a medicina sempre os salvara. O cho-
que para mim estava, portanto, em ver a medicina não salvar as pessoas. Em 
teoria, eu sabia que meus pacientes poderiam morrer, é claro, mas cada 
morte parecia uma violação, como se as regras de acordo com as quais está-
vamos jogando tivessem sido quebradas. Não sei que jogo eu pensava ser 
aquele, mas para mim, era um jogo em que sempre ganhávamos.

Todo novo médico e enfermeiro precisa encarar a morte. Nas primei-
ras vezes, alguns choram. Alguns se retraem. Outros mal percebem. Quan-
do assisti às primeiras mortes, estava contido demais para chorar. Mas so-
nhei com elas. Tinha pesadelos recorrentes em que encontrava os corpos de 
meus pacientes em minha casa — em minha própria cama. 

“Como é que ele veio parar aqui?”, eu me perguntava, em pânico.
Eu sabia que teria sérios problemas, talvez problemas criminais, se não 

levasse o corpo de volta para o hospital sem ser pego. Tentava colocá-lo no 
porta-malas do carro, mas era muito pesado. Ou então, quando conseguia 
finalmente colocá-lo lá dentro, percebia o sangue escorrendo do cadáver, 
como um óleo negro que enchia o porta-malas até transbordar. Às vezes 
conseguia levar o corpo até o hospital e colocá-lo em uma maca, que eu 
empurrava então pelo corredor, tentando, sem sucesso, achar o quarto que 
o paciente costumava ocupar. “Ei!”, alguém gritava e começava a correr 
atrás de mim. Eu acordava no escuro, ao lado de minha esposa, suando frio 
e com taquicardia. Sentia como se tivesse matado aquelas pessoas. Tinha 
fracassado. 

A morte, é claro, não é um fracasso. A morte é normal. A morte pode 
ser o inimigo, mas é também a ordem natural das coisas. Eu conhecia essas 
verdades de maneira abstrata, mas não de maneira concreta; tinha dificul-
dade em aceitar que eram verdades não só para todo mundo, mas também 
especificamente para aquela pessoa ali na minha frente, aquela pessoa por 
quem eu era responsável. 

O falecido cirurgião Sherwin Nuland, em seu clássico Como morre-
mos, lamentou-se: “A inevitabilidade da vitória final da natureza era espe-
rada e aceita em gerações anteriores à nossa.6 Os médicos estavam muito 
mais dispostos a reconhecer os sinais de derrota e a aceitá-los com menos 
arrogância”. Mas como médico em pleno século xxi, tendo sido treinado 
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para empregar o nosso incrível arsenal tecnológico, me pergunto exata-
mente o que de fato significa ser menos arrogante. 

Tornamo-nos médicos pelo que imaginamos ser a satisfação do traba-
lho, que acaba sendo a satisfação da competência. É uma satisfação profun-
da, muito semelhante àquela que sente o marceneiro ao restaurar um frágil 
baú antigo ou o professor de Ciências ao levar um aluno do quinto ano ao 
súbito e transformador reconhecimento do que são os átomos. Resulta em 
parte de ser útil aos outros, mas também de ser tecnicamente competente 
e capaz de resolver problemas difíceis, intrincados. A competência nos traz 
segurança, senso de identidade. Para um clínico, portanto, nada é mais 
ameaçador para sua noção de identidade pessoal do que um paciente com 
um problema que ele não consiga resolver.

Não há como escapar da tragédia da vida, que é o fato de estarmos 
todos envelhecendo desde o dia em que nascemos. Podemos até chegar a 
entender e a aceitar esse fato. Meus pacientes mortos e moribundos não 
assombram mais meus sonhos. Mas isso não é o mesmo que dizer que 
aprendemos a lidar com o que não pode ser restabelecido. Dedico-me a 
uma profissão cujo sucesso se baseia em sua capacidade de consertar. Se seu 
problema pode ser consertado, sabemos exatamente o que fazer. Mas e se 
não pode? O fato de não termos respostas adequadas a essa pergunta é per-
turbador e provoca insensibilidade, desumanidade e grande sofrimento.

Esse esforço para fazer da mortalidade uma experiência médica tem 
apenas algumas décadas. É recente. E as evidências demonstram que está 
fracassando. 

Este é um livro sobre a experiência moderna da mortalidade: sobre como 
é sermos criaturas que envelhecem e morrem, sobre como a medicina mu-
dou essa experiência e como não a mudou e em que aspectos nossas ideias 
a respeito de como lidar com nossa finitude não correspondem à realidade. 
Com mais de uma década de prática cirúrgica e entrando eu mesmo na 
meia-idade, percebo que nem eu nem meus pacientes consideramos nosso 
estado atual tolerável. Mas também não sei claramente quais deveriam ser 
as respostas ou sequer se é possível obter respostas adequadas. Tenho, con-
tudo, a fé do escritor e do cientista de que, se levantarmos o véu e obser-
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varmos bem de perto, podemos dar sentido mesmo ao que há de mais 
confuso, estranho ou perturbador.

Não é preciso ter passado muito tempo com idosos ou pessoas com 
doenças terminais para ver a frequência com que a medicina deixa desam-
parados aqueles a quem deveria ajudar. Os dias finais de nossas vidas são 
dedicados a tratamentos que confundem nossos cérebros e exaurem nossos 
corpos em troca de uma chance mínima de obtermos benefícios. São pas-
sados em instituições — casas de repouso e unidades de tratamento inten-
sivo — onde rotinas regradas, anônimas, nos isolam de tudo o que nos é 
importante na vida. Nossa relutância em examinar de forma honesta a ex-
periência do envelhecimento e da morte aumenta os males que causamos 
às pessoas e lhes nega os confortos básicos de que mais precisam. Na ausên-
cia de uma visão coerente a respeito de como as pessoas poderiam viver 
plenamente até o fim, permitimos que nossos destinos sejam controlados 
pelos imperativos da medicina, da tecnologia e de estranhos. 

Escrevi este livro na esperança de entender o que vem acontecendo. 
A mortalidade pode ser um assunto traiçoeiro. Alguns ficarão alarmados 
com a ideia de um médico escrevendo sobre a inevitabilidade do declínio 
e da morte. Para muitos, o assunto, não importa quão cuidadosamente 
abordado, evoca o espectro de uma sociedade que está se preparando para 
sacrificar seus doentes e idosos. Mas e se os doentes e idosos já estiverem 
sendo sacrificados — vítimas de nossa recusa em aceitar a inexorabilidade 
do ciclo da vida? E se houver melhores abordagens, bem diante de nossos 
olhos, esperando para serem reconhecidas?
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1 •  O ser independente

Durante minha infância e adolescência, não testemunhei doenças graves 
ou as dificuldades da velhice. Meus pais, ambos médicos, eram saudáveis e 
gozavam de boa forma física. Eram imigrantes indianos criando minha 
irmã e eu na pequena cidade universitária de Athens, Ohio. Meus avós, 
portanto, estavam muito longe. A única pessoa idosa com quem eu encon-
trava com frequência era uma vizinha que me dava aulas de piano quando 
eu estava no ensino fundamental. Mais tarde, ela ficou doente e precisou 
se mudar, mas não me ocorreu me perguntar para onde ela fora e o que lhe 
acontecera. A experiência de uma velhice nos tempos modernos era algo 
totalmente fora da minha percepção. 

Na faculdade, porém, comecei a namorar uma menina chamada 
 Kathleen, que morava no mesmo alojamento que eu, e em 1985, em uma 
visita de fim de ano a sua cidade natal, Alexandria, na Virginia, conheci sua 
avó, Alice Hobson, que tinha 77 anos na época. Ela me pareceu ser uma 
pessoa animada e independente. Não tentava disfarçar a idade. Não pinta-
va o cabelo e o usava repartido para um dos lados, no estilo da atriz Bette 
Davis. Suas mãos eram cobertas de manchas senis e a pele, enrugada. Usa-
va blusas e vestidos simples, cuidadosamente passados, batom, e continuou 
a usar salto alto por muito mais tempo do que teria sido considerado 
aconselhável. 

Mais tarde eu soube — acabei me casando com Kathleen — que Ali-
ce crescera em uma cidade rural na Pensilvânia, conhecida por suas fazen-
das de flores e cogumelos. Seu pai tinha uma fazenda de flores, na qual 
cultivava cravos, calêndulas e dálias em estufas que se estendiam por hecta-
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res. Alice e os irmãos foram os primeiros membros da família a frequentar 
a universidade. Na Universidade de Delaware, Alice conheceu Richmond 
Hobson, um estudante de Engenharia Civil. Em razão da Grande Depres-
são, só tiveram dinheiro suficiente para se casar seis anos após a formatura. 
Por causa do trabalho dele, nos primeiros anos de casamento, Alice e Rich 
se mudavam com frequência. Tiveram dois filhos: Jim, meu futuro sogro, 
e Chuck. Rich foi contratado pelo Corpo de Engenheiros do Exército e 
tornou-se perito em construção de grandes represas e pontes. Uma década 
mais tarde, foi promovido a um cargo no qual trabalhava com o engenhei-
ro-chefe em um quartel-general nos arredores de Washington, onde per-
maneceu pelo resto de sua carreira. Ele e Alice se estabeleceram em Arling-
ton. Compraram um carro, que usavam para viajar, e também economizaram 
algum dinheiro. Algum tempo depois tiveram condições de comprar uma 
casa maior e pagar a universidade dos filhos, ambos muito inteligentes, 
sem precisar de empréstimos.

Então, em uma viagem de negócios a Seattle, Rich sofreu um infarto 
fulminante. Tinha um histórico de angina e tomava comprimidos de nitro-
glicerina para aliviar ocasionais crises de dor no peito, mas isso era em 1965 
e, na época, não havia muito o que os médicos pudessem fazer a respeito de 
doenças cardíacas. Rich morreu no hospital antes que Alice conseguisse 
chegar. Ele tinha apenas sessenta anos de idade. Alice, 56. 

Com a pensão do Corpo de Engenheiros do Exército, ela conseguiu 
manter a casa em Arlington. Quando a conheci, vivia sozinha naquela casa 
na rua Greencastle havia vinte anos. Meus sogros, Jim e Nan, moravam 
perto, mas Alice levava uma vida completamente independente. Cortava 
sua grama e sabia consertar o encanamento, se fosse necessário. Ia à acade-
mia com sua amiga Polly. Gostava de costurar e tricotar e fazia roupas, 
cachecóis e elaboradas meias de Natal vermelhas e verdes para todos da  
família, adornadas com um Papai Noel de nariz de botão e o nome de cada 
pessoa no topo. Organizava um grupo que fazia uma assinatura anual para 
assistir a apresentações no centro de artes John F. Kennedy. Sentada em 
uma almofada para conseguir enxergar acima do painel, dirigia um grande 
Chevrolet Impala com motor de oito cilindros. Estava sempre de um lado 
para outro, resolvendo coisas, visitando parentes, dando caronas a amigos 
e entregando refeições para pessoas mais fragilizadas do que ela. 
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