
Jamb Cultura 2016; 9(39):289-296          289

jamb cultura
Este caderno é parte do Jornal da Associação Médica Brasileira (JAMB) – Coordenação: Jane Maria Cordeiro Lemos

Julho/agosto (nº39) de 2016

Dan Ferreira de Mendonça, nascido em 
Vitória (ES) em 27 de fevereiro de 1957, é 
médico otorrinolaringologista formado pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 1981, 
com residência pelo Instituto de Otorrinolaringologia 
de Minas Gerais. Fez várias exposições individuais e 
coletivas de 1974 até 1996, com prêmios nas categorias 
pintura e desenho em salões universitários da Ufes. 
Em 2009, lançou o livro Pés no chão e a cabeça nas 
nuvens, que conta a sua trajetória de artista plástico 
a construtor de instrumentos musicais de corda e 
percussão e instrumentos cirúrgicos para laringe. 
Hoje, mantém a atividade de pintura, escultura, 
desenvolvimento e execução de instrumentos 
cirúrgicos e musicais.

Autor: Dan Ferreira de Mendonça

Obra: Buquê de flores

Dimensões: 28 x 33 cm

Técnica: acrílica sobre eucatex

Ano: 1987

Acervo: particular

  Boa leitura

Nesta edição, trazemos uma boa notí-
cia aos leitores do Jamb Cultura: estão 
abertas as inscrições para o V Concur-
so Nacional de Crônicas e Contos da 
AMB, edição 2016. 

Todas as informações, como re-
gulamento, prazo e ficha de inscri-
ção podem ser conferidos na última 
página desta edição.

Conforme prevê o regulamento, 
os vencedores, além de ganhar certi-
ficados, terão suas obras publicadas 

nas edições do Jamb Cultura. E é isso 
o que esta edição traz em relação ao 
concurso do ano passado.

Estamos publicando as obras clas-
sificadas até a terceira colocação na 
categoria Crônicas: Coração, de Wag-
ner Luiz Moreira Guerra; Cura pelo 
cura, de autoria de Hermes Bernar-
di; e Ecos de Londres, de José Anto-
nio Grinas.  

Na categoria Contos, Conceição 
Silva Andrade apresenta aos leito-

res a sua obra Chamem os bombei-
ros; Norma Oliveira C. de Almeida, o 
conto Consultando... e de Noel Bispo 
dos Santos publicamos O invisível.  

Boa leitura e esperamos con-
tar com a participação de todos no 
V Concurso Nacional de Crônicas e 
Contos da AMB, edição 2016.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE
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Gilmar fez as malas. Olhou pela última vez aquele quarto 
ainda  cheirando a queimado. Por instantes, reviveu seus 
últimos dias naquele apartamento. Não queria levar lem-

branças. Desta vez Marialva foi longe demais. Ainda de joelhos, ela 
implorava, sem saber se impedia sua saída ou agradecia a Deus 
pelo desfecho com vida! 

Ele não sabe como a suportou tanto tempo. Conheceram-se 
há 5 anos, e logo no primeiro encontro devia ter desconfiado dela. 
Gilmar comprava goma de mascar na farmácia para aliviar o mau 
hálito que o acompanhava desde a infância e, certamente, res-
pondia pela sua terrível solidão quando notou aqueles olhos fi-
xos em sua direção! Correspondeu, sim, por que não? Há quanto 
tempo estava sozinho? Quantas vezes foi rejeitado após as pri-
meiras palavras? Não se lembra da última vez em que ouviu al-
guém dizer: ”Eu te amo”. Marialva, alta, morena e atraente, cabe-
los nos ombros e uma pintinha no queixo, poderia ser, sim, o amor 
da sua vida! E ele também já passava dos cinquenta, fazer o quê?

Ao saírem dali, já acertaram os encontros do mês em curso. Ela 
queria ter certeza que o veria depois! Interrogatório detalhado, 
lembrava formulário para emprego público ou mesmo cadastro 
para o Bolsa Família: idade, endereço, onde trabalha, tinha famí-
lia? Mês que nasceu (acreditava muito em horóscopo e preten-
dia fazer o mapa astral dele). Aquele encontro não foi um acaso, 
o universo estava no comando!

Grudados a maior parte do tempo, iniciou-se a fusão: não se 
sabia onde começava um e terminava o outro! E o namoro foi 
um mar revolto de ondas gigantes, quase um tsunami, alterna-
do por calmarias e dúvidas, céu sempre encoberto.

Com quem estaria Gilmar nos intervalos dos encontros? E 
aquele atraso no domingo? Havia outra, podia até jurar! Casa-
ram-se. No início ele até gostava, mas com o tempo trocaria qual-
quer coisa por algumas horas livres daquelas garras! Lembrava-

-se com saudade das horas passadas na cadeira do dentista, nas 
intermináveis filas dos bancos e até dos longos engarrafamentos. 

Felizes para sempre? Quem disse foi o padre, que não conhecia 
Marialva, caso contrário teria mudado o veredicto! Até que a mor-
te os separe? Isto, sim, ela levou a sério e por pouco não concreti-
za. Sairia  de cabeça erguida, cabelos queimados, mas bem vivo.

Dormiam em quartos separados há algum tempo, enquanto  
Gilmar planejava com calma a separação. Para seduzi-lo, Marialva 
esgotara os manuais do Kama Sutra, filmes eróticos e certas armas 
ditas infalíveis, para homens assim decididos a deixar o lar, como 
estava o Gilmar: trajes de vaqueiro valente, chicotadas leves, meias 
com ligas  vermelhas, vestimenta de dançarina aposentada, já um 
pouco disforme (a mulher já passava dos 40), e nenhum resultado!

Faltavam-lhe recursos para continuar consultando mãe Dadá, 
que sempre lhe dava alguma esperança: “Calma, minha filha, as 
coisas vão se ajeitar, as cartas não mentem!”

Tentaria mais uma vez, a última, era tiro e queda! A primeira 
parte do plano, convencer Gilmar a participar, foi difícil. O coitado 

ainda tentou argumentar: “Mas prá que tudo 
isso mulher? Você não acha que já foi longe 
demais?” Inseguro, relutante e temeroso fi-
cou o homem completamente nu, tendo Ma-
rialva colocado forte venda nos seus olhos! 

– Calma, querido, abrirá os olhos na hora 
certa, você não vai se arrepender!

O quarto estava à meia-luz, velas ace-
sas espalhadas desde a entrada contornavam o 
ambiente, e o cheiro forte de incenso indiano  
lembrava mais uma sessão de descarrego! Len-
çóis esticados nas paredes, presos com pegador 
de roupas, sugeriam uma tenda árabe! Essa era 
a ideia. Ao som excitante de cítaras e guitarras teria 
início o evento que poderia salvar seu casamento. 

Um pouco nervosa pela audácia do seu plano, 
insegura e trêmula, vestida a rigor, tentando uma 
performance elegante, com respiração contida para 
manter a falsa barriga de tanquinho, iniciou um bre-
ve ensaio antes de tirar a venda do coitado: começou a rodar 
os véus, enquanto, na ponta dos pés, executava movimentos 
ondulantes com os  quadris, tremores nos braços abertos e 
aquele biquinho labial sensual, na intenção de um beijo! 
Um giro mais ousado e pronto, tropeça e cai! Ai, meu 
Deus, que desastre! O fogo se espalha pelas paredes! 
Não como ela desejava, embaixo dos lençóis, mas em 
todo o quarto! 

Pequeno acidente! Muita fumaça! Correm pelados, 
ele ainda vendado, tropeçando, caindo, tossindo e xingan-
do! Jurando vingança até em outras vidas! Ela, assusta-
da, coitada, gritava socorro pra doméstica, que acordou 
atordoada com os gritos e topou com os dois pelados, 
tentando enrolar-se na toalha da mesa sem sucesso! 

“Valha-me Deus, seu Gilmar! Logo o Sr., homem sé-
rio e respeitoso, só ‘bom-dia, dona Maria, boa-

-noite, dona Maria’, e agora parecendo até 
um super-herói com esta venda preta 
mostrando as intimidades? Sou cris-
tã e peço minhas contas!”

– Maria, por favor, encha todos os 
baldes! Não vai faltar água, não, imbe-
cil, é incêndio no nosso quarto mesmo!

Depois disso, o homem decidido a partir, 
desesperada, ainda teve Marialva a infeliz 
ideia de apertar-lhe o pescoço com uma 
calcinha. Quem sabe ele não desistia?

Conceição Silva Andrade
Cardiologia

Salvador – BA
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Crônica

Coração

Pronto, e agora? Não; definitivamente acho que vai 
ser muito desagradável. Uma notícia destas, assim 
de repente, como um soco no peito... vai ser pro-

blema. Como vou dividir tudo com gente que até agora 
mesmo não conhecia? Isto não pode acontecer! É a mi-
nha vida. Toda a minha vida! Meu coração é só meu, não 
é lugar pra qualquer um ir entrando e, ainda pior, sem 
convite. Muito me admira minha cardiologista, pessoa 
de confiança que conhece meus poucos males, propor 
uma invasão de privacidade desta monta. Esta conver-
sa de que guardamos nossa memória no cérebro é pura 
balela, história de médico. No coração. É lá que a vida se 
ajeita. Pra cada momento um cantinho, pra cada desejo 
um pulsar. E agora você, minha doutora, vem dizer que 
mesmo assintomático seria de bom alvitre ser submeti-
do a uma intrometida cineangiocoronariografia? O gran-
de problema é que disse na frente de Té. Danou-se, vou 
ter que fazer. Não tem como fugir. Nunca mais levo mu-
lher em consulta. Da próxima vez vou com um amigo; 
escutamos tudo, saímos, vamos pro bar, bebemos e es-
quecemos. Com Té, nã-nã-ni-nã-não. Num minutinho e 
já tenho guia de internação, hospital, médico, dia e hora 
marcados. Tentei escapulir, trocando a internação por 
uma viagem, qualquer uma, pra espairecer, clarear as 
ideias, relaxar (o corpo e o coração)... nada feito. E ain-
da se ofendeu. Quando Té cisma, não tem negócio, nem 
conversa, ninguém convence.

No tal dia, lá vou eu. Coração acabrunhado, quase 
com medo de “bater”, desanimado, com fome, sede e to-
talmente despreparado para ter todos os meus segre-
dos desnudos. Vesti aquela camisola ridícula, que dei-
xa a gente com a bunda de fora, ouvi a lenga-lenga de 
sempre, que vai correr tudo bem, que o doutor é muito 
bom, que é só um exame. Este é o problema: vão exa-
minar minha vida, tim-tim por tim-tim. Olhei muito 
pra Té com a esperança de ainda ouvir um: “Tudo bem, 
vamos embora...”, ledo engano. Ganhei um beijo e um: 

“Boa sorte, estou te esperando”.

Adentrando a sala de exames da intimidade alheia, 
a primeira coisa que vi foi uma enorme tela de TV. Fi-
quei mais deprimido. Pensei: deve ser LED, Full HD, 3D 
e todos os outros Ds capazes de compor uma TV bisbi-
lhoteira. Me ajude, meu Santinho Padi Ciço Rumão Ba-
tista (agora como nordestino honorário já tenho direito 
de clamar por um santo da terrinha). Sem ouvir minhas 
preces, uma enfermeira enorme (porque naquela sala to-
das elas parecem tão grandes?) “pega” uma veia e nem 
senti (minhas dores não são físicas). Na outra mão um 

“botão” anestésico e aí vem o cateter enxerido. Olhei pra 
tela e nitidamente vi minha vida passar. O coração, além 
de sábio e compassado (para cada enredo uma “batida”), 
é na verdade composto por inúmeras caixinhas, onde ao 
passar dos tempos vamos acumulando sorrisos, lágrimas, 
amores, desamores, emoções, tristezas, ilusões, angús-
tias, sonhos ..., em resumo, a vida. E ali estava ela, límpi-
da e clara, exposta naquela tela, pra quem pudesse ver. 
Vi todas as minhas caixinhas serem abertas e vasculha-
das. Sorri em alguns momentos, derramei uma lágrima 
em outros quando, repentinamente, o doutor pergunta:

– Já sentiu dor no peito? – neste instante foi aberta a 
caixa do primeiro  “NÃO” de uma namoradinha. 

– Só na adolescência – falei baixinho.
Novamente a pergunta:

– Já sentiu dor no peito?
– Pra não deixá-lo preocupado, achei melhor dizer não.
– Pronto. Terminou o exame. Coronárias semiobs-

truídas. Vai ser submetido à angioplastia – retirou as 
luvas e saiu da sala. 

Olhei novamente a tela e a única imagem presente 
eram minhas tortuosas coronárias. Neste momento me 
dei conta. Toda a minha angústia esvaiu-se ao concluir:

– Eles são médicos, todos veem doenças; apenas al-
guns, as emoções.

Wagner Luiz Moreira Guerra
Medicina do Trabalho 

João Pessoa – PB
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O médico ginecologista, na sua prática rotineira, 
enfrenta jornadas por vezes extenuantes. Entre-
tanto, é frequentemente recompensado com a 

rica troca de experiências, a amizade e o reconhecimen-
to das pacientes. Os inevitáveis momentos hilários nos 
surpreendem e são como temperos do cotidiano. Os re-
latos a seguir são alguns desses temperos.

Nunca gostei da expressão “esfregaço vaginal”. Ela 
descreve um distendido feito em lâmina de vidro de 
parte do conteúdo cervicovaginal, exame muito impor-
tante no diagnóstico das lesões precursoras do câncer 
do colo uterino, conhecido no nosso meio como “exame 
preventivo”. Temo, entretanto, a confusão que o termo 
possa causar. Foi o que aconteceu com a Regina, que me 
procurou decepcionada com o atendimento da sua an-
tiga ginecologista, que, apesar de ter-lhe informado que 
tinha um “estragaço” vaginal, deixou-a abandonada à 
própria sorte, sem dar nenhuma importância ao fato! 
Agora estava ela ali, para me pedir ajuda com aquela 
vagina toda estragada...

O interessante no atendimento é justamente o inusi-
tado, a resposta que você jamais esperaria, como aquela 
que me deu D. Lourdes, de 77 anos, residente na Chapa-
da Diamantina. Há muitos anos ela vem religiosamen-
te fazer o preventivo, apesar de todas as minhas tenta-
tivas de lhe desobrigar deste exame anual. D. Lourdes 
vem com alguns resultados de exames já realizados por 
solicitação da médica da sua cidade. Desta vez, já havia 
feito a ultrassonografia transvaginal. Após a entrevis-
ta, nos dirigimos à mesa de exames. Sabia que havia al-
guns anos ela não mantinha mais atividade sexual, mas 
o surgimento do Viagra e similares têm feito mudanças 
nesse sentido em casais mais idosos. Por segurança, re-
solvi perguntar: 

– Houve atividade sexual neste período, D. Lourdes? 
– Nada, minha filha... Faz muito tempo... Aliás...  Nesses 

tempos, assim... Só quem me usou mesmo... foi o moço 
lá do ultrassom!

Noutro dia, a secretária, preocupada, veio me pedir que 
atendesse logo D. Vera. Estava achando o comportamento 
dela estranho na sala de espera. Estava completamente 
diferente da senhora calma e cordata de sempre. Agita-
da, falava sozinha e reclamava de forma desconexa. Me-
lhor seria que entrasse logo!

D. Vera entrou e logo me informou que não faria o 
exame ginecológico naquele dia, porque a minha sala 
também estava cheia de escutas... Imaginou, a princípio, 
que estivessem apenas na sala de espera, mas via que 
eles estavam ali também. Eu não via, porque eu era uma 
boa pessoa, mas ela estava vendo todos eles... O caso era 
muito sério, e eu também estava correndo sério perigo...

 Percebendo o delírio de D. Vera, ciente de que ela es-
tava desacompanhada, procurei saber se ela havia sido 
medicada anteriormente por algum colega.

– Não se preocupe, D. Vera. Não faremos o exame hoje, 
mas vamos conversar um pouco. Quais os remédios que 
a senhora precisa tomar todos os dias? Usa algum tran-
quilizante? Algum remedinho para dormir?

– Não, doutora! Já usei muitos. Mas, graças a Deus, agora 
estou livre deles. No domingo passado, estava sentada no 
sofá quando o Pastor Soares veio diretamente de São Pau-
lo, entrou na minha televisão, apontou o dedo pra mim e 
disse: “Você! Você mesma que está aí, sentada neste sofá, 
assistindo esta televisão... que não dorme... que está ner-
vosa e tomando remédio controlado... faixa preta... Levan-
te agora, irmã! Pegue este remédio lá na gaveta e jogue 
fora! Você vai dormir sem ele e nunca mais vai precisar 
disto”. – Dito e feito, doutora! Joguei fora o remédio, dor-
mi muito bem e fiquei assim, boazinha, como a senho-
ra está me vendo aqui agora. Completamente curada!

Que vontade de mandar D. Vera passar uns dias na 
casa do pastor, para ele admirar sua obra!

Norma Oliveira C. de Almeida
Ginecologia 

Salvador – BA



Crônica

Cura pelo cura
“Para conhecer a Alquimia temos que trabalhar no laborató-
rio e no oratório.”

A fraternidade endêmica de nosso burgozinho mineiro 
vamos encontrá-la full time na pessoa do Monsenhor 
José Roberto, pároco sempre de braços abraços, como 

sobrecéus protetores.
Boníssimo pastor que é, e zeloso sobremodo, já o surpreen-

di – antecipando-se aos leiteiros e padeiros, em sua faina da 
madrugada – na visita ao rebanho folclórico, quando entrega-
va em domicílio, como aqueles faziam com seus produtos de 
primeira necessidade, a santa hóstia do cidadão in extremis. 
O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do pronto-socorro de 
nossa Igreja não permite a ninguém morrer de inanição espiri-
tual. O doce consolo da religião está de plantão diuturnamente.

Acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, em 
um “era uma vez” bem distante, certo chacareiro, moribundo, 
mandou nos chamar, os dois – seu vigário e o doutor –, simul-
taneamente por precaução o cristão e o ateu.

Cobrimos uma parte do percurso de carro. A outra, breve, po-
rém, mais difícil, deveria ser avançada em veículo de tração ani-
mal. E como o Gordo e o Magro do cinema, lá fomos os dois abole-
tados numa caleça, que compensava com charme nostálgico (já 
não existiam tílburis àquela época) o que oferecia em desconforto.

O dia, muito claro. O céu sofria uma hemorragia de azul, 
perdendo turquesas, safiras e turmalinas marianas em bor-
rões de Rorschach lápis-lazúlis, um repto para nossa interpre-
tação tacanha, é óbvio.

O cavalo comia morangos silvestres à direita e à esquerda en 
passant. Algumas vezes abandonava suas elucubrações bergma-
nianas e mordia, sem cerimônia, a bunda suja do próprio, um cabo-
clinho menino que ia à frente, guiando o quadrupedezinho a pé e 
quase dormindo, como fazia certamente à hora da sesta e da esco-
la, reservando a exuberância juvenil só para o footing do domingo.

Para o Monsenhor – fumata bianca – e pra mim – fumaça 
negra –, sobrava o que o animal “descomia” musicalmente. Fe-
lizmente, a reiteração da sonoridade do processo digestório não 
deixava dúvida quanto à origem alimária do mesmo e não per-
mitia a nenhum de nós fazer mau juízo da educação e da so-
ciabilidade do outro, como na piada do presidente cascudo ao 
lado da rainha da Inglaterra, ambos a bordo da carruagem pa-
laciana. Pois somos gente fina, sabemos fazer das tripas coração.

As propostas, ora teológicas, ora científicas, de permeio as 
alquímicas, tentavam, em vão, jogar bem alto. Decidíamos os 
destinos do mundo, enquanto o nosso mesmo era uma indeci-
são de dois pobres-diabos a serviço da condição humana – sau-
davelmente incorrigível.

Sabíamos que o doente estava mal e que tinha sido um 
bom homem.

Discutia-se se o mesmo iria receber uma medicina pastoral 
ou um pastoreio médico. Cada um de nós – cavalheiros educa-
dos, já o disse – deixando para o outro a função de substanti-
vo na expressão vernácula, fazendo mesmo questão de repre-
sentar tão só o adjetivo, sempre mais humilde.

O calor aumentava e o Monsenhor desdobrava, à maneira 
de bênção, um guarda-chuva municipal, pálio e herói anôni-
mo de tantos combates e embates, proteção para nós ambos. 
E lá fomos os dois – “o Senhor é bom, é nosso Pai”, dizia ele, “...
mas o diabo não é tão mau, também é filho de Deus”, dizia eu... 

– como duas comadres vizinhas – “blá-blá-blá...” – na menopau-
sa, enquanto o rocinante alheio – ...pum, pum e pum.

Já na casa do doente, incontinente, os santos óleos foram ad-
ministrados pelo homem de Deus. O substantivo do religioso (pas-
toreio) impusera-se, tinha prioridade. O caso era perdido para a 
medicina. Ainda assim, o padre deixou rapidamente o quarto.

Era a minha vez de médico, diabolicamente adjetivo no caso.
À certa altura do exame, solicito dos familiares um lubrifi-

cante, um azeite qualquer de cozinha, para a luva de toque re-
tal, no que fui atendido de pronto.

O exame, desagradável e deselegante, fatura um câncer de 
reto, metastático, incurável. O criminoso estava ali, entre as 
fezes e o sangue, e cumprimentava-me sarcástico. Fatalidade.

Vontade de deixar assinado o atestado de óbito com o ma-
terial nojento do dedo enluvado e cúmplice.

De volta da desolação, o mesmo pangaré-turíbulo. Depois 
o conforto do carro, longe da cena do crime.

Um ultraje está atravessado na minha garganta. Confesso-o ao 
padre amigo – “Durante o exame descuidei-me, troquei inadverti-
damente os óleos e usei aquele santificado para a unção. Empre-
guei-o para o toque retal ao invés do óleo doméstico” – um sacrilé-
gio, mas involuntário de minha parte, absolutamente, posso jurar.

Desta vez o guarda-chuva não foi aberto. Como bengala é 
que ele lavou a honra do Senhor através da diligência de Seu 
filho, o cura da aldeia. Eu, o curador esculapino, cabeça de cabe-
los nada bastos, me vi em maus lençóis. Sorte que sempre tive 
uma reserva acolchoada de ideias sobre o cocuruto para aliviar 
os golpes de qualquer penitência em ocasiões como essa. Des-
ta feita, cuidei de besuntar sobre a lesão cefálica, ardida, o úni-
co óleo à mão, o canônico de novo.

Foram-se os anéis, vão-se os dedos. O tempo passou. O paciente – 
milagre dos óleos – sarou completamente, “milagrou escaposamente”.

O fato é que eu penso ter sido o Monsenhor – afinal foi ele, 
o religioso, que aviou e consagrou o óleo litúrgico – o médico a 
salvar o canceroso. E ele acha que fui eu (“seu doutor”), inves-
tido na dignidade de sacerdote, embora desastrado quanto ao 

“lócus” de aplicação da untuosidade sacra. Como no duelo do 
Kid Morengueira, “eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu”.

Verdade? Mentira? Já não sei quando digo uma, quando 
digo outra. Lembrem-se que levei senhoriais bengaladas pela 
cabeça. A propósito, ainda não melhorei do antigo “galo” aqui 
no alto do bestunto. Ou seria uma tonsura, uma “coroinha” re-
verendíssima, como a do venerável amigo?

Outra propriedade miraculosa dos óleos clericais ou bana-
líssima: alopecia areata estabelecida?

Hermes Bernardi
Clínica e cirurgia geral

Ouro Fino – MG

2o lugar

IV Concurso 
Nacional  

de Crônicas  
e Contos  
da AMB



L ondres. Manhã de quinta-feira. Hoje visitei a Ca-
tedral de Westminster, na Ashley Place, perto da 
Victoria Station, uma das estações mais charmo-

sas de Londres. Após enfrentar a correria diária da es-
tação, que é conexão para várias cidades da Inglaterra, 
pude aquietar-me no silêncio da catedral.

Estilo bizantino, raro em Londres. Uma enorme 
cruz de madeira sobre o altar-mor captava a atenção 
do visitante recém-chegado. Lugar imenso, escuro, as 
abóbodas altas e enegrecidas pelo tempo, desnudas 

– segundo a história, inacabadas por falta de verbas – 
contrastavam com o mármore das colunas e das pa-
redes mais baixas. O ambiente convidava para um 
raro momento de introspecção, numa viagem pelos 
labirintos do inconsciente.

Havia tido na noite anterior um festival de sonhos 
vividos, mesclando episódios e personagens que de 
modo algum se encaixavam na minha existência. Pa-
recia que uma mão invisível havia tentado refazer a 
minha vida, procurando juntar peças de um quebra-

-cabeça no escuro e, por isso mesmo, inadvertidamen-
te, misturando e confundindo todas elas. Sensação in-
trigante e não menos angustiante.

É claro que nos últimos dias tinha visitado museus, 
abadias e catedrais, com obras que ultrapassavam o iní-
cio da era cristã. São centenas de anos retratados em es-
culturas, pinturas, manuscritos e objetos das mais va-
riadas procedências, que povoaram a minha mente em 
menos de uma semana.

Sentado no fundo da catedral, com uma visão am-
pla da magnitude local, por instantes entrei em êxta-

se, procurando uma resposta para a minha existência. 
Ao longo da vida tenho estudado, lido, assistido a pales-
tras, ido a congressos e participado de discussões, pro-
curando sem êxito encontrar um elo consistente que 
pudesse me atrelar a uma certeza palpável acerca da 
nossa existência no universo.

Foi, então, que lembrei de uma citação que havia 
encontrado num dos museus visitados e que veio ao 
encontro das minhas ansiedades: “Será que estamos 
apenas de passagem por este mundo e por aqui não 
voltaremos a atracar?”

Independentemente de qualquer crença religiosa, é 
estranho o efeito que determinadas catedrais e museus  
são capazes de exercer sobre nós.  Mais estranha, ainda, 
a sensação naquela catedral. Embora com uma quietu-
de na alma, não pude deixar de me abalar por uma es-
tranha sensação de déjà vu.

Gosto de Londres e de seus monumentos históricos. 
Mas aquelas paredes tinham uma estranha vibração, 
que parecia entrar em sintonia com algo escondido lá 
no fundo do meu inconsciente, amordaçado, talvez, por 
um véu invisível, que teimava em não deixar transpa-
recer um segredo guardado a sete chaves. Enquanto os 
pensamentos borbulhavam atônitos com a inesperada 
liberdade, aquela citação continuava retumbando em 
minha mente... Será que estamos apenas de passagem 
por este mundo e por aqui não voltaremos a atracar?

José Antonio Grinas
Cardiologia

Alegrete – RS 

Crônica

Ecos de Londres
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Conto

J úlio Miguel de Arantes era agente supervisor do Ins-
tituto Médico Legal (IML), casado e com três filhos. 
Seu grande desejo era ser médico e conseguiu. Es-

pecializou-se em medicina legal, fez concurso e tornou-
-se médico legista, sendo alocado em seu órgão de ori-
gem, vindo com o tempo a tornar-se seu diretor-geral.

Sábado, domingo, segunda e terça-feira (aquele feria-
do prolongado). Os funcionários reuniram-se com a di-
reção e ficou combinado que na sexta-feira só iriam tra-
balhar até as 13 horas.

Dr. Júlio percorreu as dependências do IML, conferiu 
tudo e, por último, foi ao necrotério. Abriu a porta da câ-
mara de refrigeração, entrou e, enquanto olhava, perce-
beu que a porta subitamente se fechou. Desesperado, gri-
tou por socorro, em vão.

Pensou... Feriadão prolongado, meu ponto-final.
Lá para as tantas, percebeu que a porta estava se 

abrindo e viu a figura de Lázaro, que pronunciou 
seu nome e o socorreu. Conduzido ao seu ga-
binete, logo se recuperou, preparou-se 
para ir embora. Antes, chamou Lá-
zaro, apelidado de “O Muralha”, 
e perguntou:

– Lázaro, sua missão aqui 
é ser vigilante do prédio. 
Seu local de apoio é lá 
na guarita. O que 
você foi fazer lá 
na câmara de 
refrigeração?

– Dr. Júlio, eu trabalho aqui neste Instituto faz trinta 
anos, ninguém me vê. A única pessoa que quando entra 
me dá um bom-dia e quando sai me deseja uma boa-noi-
te é o senhor. Hoje, o senhor entrou e não saiu. Eu fui pro-
curá-lo, pois queria lhe dizer que hoje é o meu aniversário.

– Por que o apelido de “O Muralha”?
– Coisas da adolescência, eu era goleiro.
Lázaro, “O Muralha”,  foi generosamente recompensado.

Noel Bispo dos Santos
Cirurgia geral

Porto Velho – RO 
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