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– Isabela? – a secretária chama. Pela terceira vez 
seguida, me decepciono ao ver seu corpo levantar da ca-
deira, posicionada atrás de uma bela mesa de granito, e 
pronunciar um nome diferente do meu. Artur, por favor, 
chame Artur. Essa sequência de letras, no entanto, insiste 
em permanecer distante dos lábios da mulher. – Me siga, 
o médico está à sua espera – a secretária diz à “Isabela”. 
Mesmo sem conhecê-la, já a odeio simplesmente porque 
ela foi atendida na minha frente.

Surrada e lida dezenas de vezes, uma revista de dois 
anos atrás – sobre tecnologias revolucionárias e que ago-
ra, depois de tanto tempo, se tornaram ultrapassadas – 
me faz companhia. As outras pessoas, aparentemente 
aguardando de forma paciente, também possuem em um 
pedaço de papel a única distração durante a longa espera.
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Com o canto dos olhos, os observo. Procuro e ten-
to encontrar em suspiros e bocejos um tédio maior do 
que o meu. Talvez assim possa deixar de me sentir tão 
inquieto e sozinho. O ruído inaudível do relógio branco 
posicionado na parede branca, no entanto, me impede 
de formular qualquer pensamento diferente de especula-
ções sobre quando minha hora chegará.

Dez minutos. Meia hora. Quarenta e cinco minu-
tos. Uma hora. Uma hora inteira de espera. Todos ali 
sentados encaram de forma complacente a falta de res-
peito por parte do médico e sua secretária. Busco inces-
santemente, porém não percebo – nos outros indivíduos 
que ao meu redor esperam – qualquer indignação. Uma 
mera insatisfação que seja. Não posso, não consigo mais. 
Preciso...

– Olá... – me aproximo do balcão onde a jovem ana-
lisa atentamente a tela de seu computador. – Eu... – ela 
sequer vira sua atenção a mim. – Eu estou há algum tem-
po esperando e... – não queria que aquilo parecesse uma 
reclamação, mas era exatamente do que se tratava.

– O que foi, senhor? – não queria que parecesse uma 
reclamação, mas é exatamente do que se trata.

– Falta quanto tempo para minha vez? – insisto.
– Seu nome é...? – ela me encara com um olhar 

 cansado.
– Artur.
– Artur... – a jovem repete ao retornar sua visão à 

tela. – Aqui. Creio que você é o quinto da fila.
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– Quinto?! – exclamo, sem conseguir controlar mi-
nha voz. No momento seguinte à minha fala, noto que o 
volume de minha expressão de raiva havia excedido qual-
quer limite aceitável naquele ambiente. – Desculpe-me, 
mas estou esperando há mais de uma hora... – sussurro. 
Posso ver com minha nuca, através de uma visão existen-
te apenas durante uma fração de segundo, os olhos das 
outras pessoas me julgando, me encarando e folheando 
mais uma página de suas revistas desatualizadas.

– Entendo que esteja impaciente... – a suave voz faz 
com que minha atenção deixe a cena formada em minha 
cabeça e volte à conversa. – Estamos com um número ex-
cessivo de pacientes hoje – a jovem tenta se justificar.

– Sim, compreendo... – me retiro sem criar uma dis-
cussão. De nada adiantaria, não seria colocado para fren-
te da fila de espera. Derrotado, sento-me e pego a mesma 
revista que lia antes da inútil discussão.

Mais duas horas se passaram e minha vez parece en-
fim chegar, já que desde o momento em que tive a con-
versa com a secretária quatro pessoas saíram da sala do 
médico e quatro entraram. Ao som do sino de uma igreja 
próxima, anunciando que são quatro da tarde, a quinta 
pessoa atravessa a porta que separa o consultório do local 
de espera. Eu sou o próximo. A qualquer instante meu 
nome será chamado.

A essa altura, todos ao meu redor mudaram desde 
minha chegada. Faces totalmente desconhecidas foram 
substituídas. Sinto já conhecer um dos homens que se 
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juntou a mim na infinita espera. Durante um breve ins-
tante, apenas o admiro. Tento descobrir de onde o co-
nheço, ou se sei seu nome. Por maior que seja meu esfor-
ço, infelizmente sou incapaz de encontrar no labirinto de 
minha mente um fato sobre aquele indivíduo. Quando 
enfim tiro a atenção das linhas marcantes de sua pele en-
velhecida, vejo ao seu lado uma mulher cujos olhos são 
igualmente, e estranhamente, conhecidos.

Antes de realmente observá-la – e talvez entender 
por que sinto que os conheço –, o sol que ilumina o lugar 
e penetra a enorme janela repentinamente se apaga. Até 
esse momento, sem qualquer barreira à sua luminosida-
de, ele deixa de existir por completo. Como se fosse uma 
fraca e pequena vela, que luta para sobreviver durante 
os últimos centímetros de cera, seu brilho é facilmente 
esquecido para sempre. Pisco. E, quando pisco, tudo se 
escurece.

– É hora – um jovem que aguardava a consulta ex-
clama. Seu rosto, incrivelmente, também me recorda o de 
alguém que um dia eu já soube a identidade.

Lentamente, ele se levanta e ruma em direção à ja-
nela. Atrás de seu corpo, o velho e a mulher, os quais eu 
observava anteriormente, formam uma fila. Além deles, 
uma pequena criança, de no máximo dez anos, também 
fica de pé naquela estranha formação. A cada segundo, 
as atitudes daquelas pessoas – assim como o fato de que 
ninguém ao meu redor parece se importar ou sequer no-
tar o que acontece – se tornam mais bizarras.
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– É hora – os quatro pronunciam ao mesmo tempo. 
Com um leve empurrão, o jovem que lidera a estranha 
ação abre a janela. Sem hesitar, ele logo se apoia na parede 
e sobe no parapeito. Sem olhar para trás, o homem pula. 
A mulher pula. O velho pula. A criança pula.

– O que está acontecendo?! – incrédulo, grito. 
Afundo-me na cadeira e sinto um metal gélido tocar mi-
nhas costas. Minhas mãos tremem. Meus olhos piscam 
incessantemente, talvez tentando de forma inconsciente 
acordar desse pesadelo.

– Ora, você quem fez isso – a secretária responde, 
séria.

– Eu?!
– É claro. Por favor, me acompanhe, agora chegou 

a sua vez.
Guiado por aquela voz que corta meus tímpanos 

e faz com que todo o som do planeta se cale, passo pela 
porta. 

– Olá... Artur, qual é o seu problema? – o médico 
me recepciona. Velho, com cabelos grisalhos mal pen-
teados, ele se levanta de sua poltrona quando entro no 
recinto. Sua sala está escura, assim como o lugar onde eu 
me encontrava anteriormente. Sem a luz do sol durante 
apenas alguns segundos, o uso das lâmpadas ainda não 
se mostra necessário. Tenho receio, no entanto, de que a 
penumbra perdure até o fim de meus dias.

– Não importa! – exclamo, sem apertar a mão que 
o homem estende. A culpa de tudo que aconteceu foi 
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daquele indivíduo que agora sorri. Se não fosse por seu 
atraso, nada disso existiria.

– Como não importa?
– Aquelas pessoas pularam da janela, se mataram!
– Não, Artur. Você as matou – ele dá um gole do 

que parece uma garrafa de bebida alcoólica.
– O quê?! Por que vocês estão falando isso?!
– Porque é a verdade. Você tem de aceitar isso – ele 

me encara sério. Ainda de pé, o médico tenta me con-
vencer de algo que simplesmente não faz sentido. – Você 
sequer lembra-se deles, não é mesmo?

– Estou cansado disso! – saio em disparada da sala. 
Antes de deixar o lugar e voltar ao corredor, olho pela 
janela em busca dos corpos daquelas pessoas. Com o ex-
terior ainda escuro, tenho dificuldade de identificar qual-
quer o objeto. À distância, no chão, avisto algo estranho, 
porém não são eles. São...

No corredor, as luzes me iluminam. Desprendo-me 
daquele lugar tomado pela total escuridão e encontro 
uma claridade reconfortante. Apesar disso, é impossível 
que qualquer calmaria se infiltre em meu corpo. Só con-
seguirei deixá-la entrar quando souber o destino daque-
las quatro almas.

Corro na direção do elevador e clico o botão que 
chama o transporte. Mesmo com a luz acesa e uma seta 
demonstrando que o elevador se aproxima, aperto nova-
mente. E mais uma vez. E outra. Até que ele chega. Após 
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um apito, as portas se abrem. Vazio, ele me recepciona. 
Vazio, ele carrega meu corpo até o primeiro piso.

No corredor do térreo, logo parto na direção da 
porta de entrada do prédio. Depois de um tempo que já 
perdi a noção, não a encontro. Por mais que a procure, 
não a encontro. Confuso, verdadeiramente perdido em 
um labirinto que não existe, olho por uma das janelas e 
noto que o chão está ainda mais distante do que no andar 
onde observei o exterior pela última vez. Lá fora, a escu-
ridão ainda reina. A esmo, meus olhos buscam qualquer 
ponto que se destaque na imensidão de edifícios. Nada. 
Tudo está apagado. Morto. Morto para sempre. Quando 
me viro, ela me espera. 

– Artur, não é mesmo? – a secretária indaga.
– O que está fazendo aqui? Está me seguindo? – me 

surpreendo ao vê-la.
– Quero apenas ajudá-lo – interrompendo sua voz, 

um grito abafado ecoa pelas paredes e faz com que as lu-
zes pisquem apenas uma vez. O que aquele terrível grito 
disse, porém, foi impossível de decifrar.

– Estou procurando aquelas pessoas que pularam. 
Na verdade, quero apenas sair desse lugar.

– Calma, não é tão simples assim – ela responde, 
 séria.

– O que quer dizer?
– Vamos – a mulher me puxa pelo braço assim que 

outro grito é produzido por alguém que demonstra pas-
sar por um sofrimento incalculável. As luzes, novamente, 
piscam somente uma vez.
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– O que são esses gritos? O que está acontecendo?
– São pessoas que você não conhece... – ela responde 

sem parar de caminhar. – Elas estão gritando? É isso que 
ouve? Gritos?

– É claro! – respondo surpreso. – Você não?
– Eu... – ela hesita. – É melhor corrermos – a sigo 

simplesmente porque não há alternativa. Sei que, se 
continuasse rumando sozinho nesse lugar, somente me 
perderia em um emaranhado cada vez mais complexo. 
– Aqui – a jovem abre a porta de um dos cômodos do 
corredor. – Entre.

Dentro do recinto, um grupo de quatro pessoas nos 
recepciona com um olhar assustado. Uma mulher mais 
velha, com uma idade próxima da minha, está acompa-
nhada por três jovens que se parecem muito, como se fos-
sem irmãos e irmãs.

– Vocês?! – a secretária indaga. – Não sabem que 
não podem estar aqui?! – ela reclama.

– Pensamos que talvez pudéssemos ajudar... – a 
mulher responde. Os outros três permanecem atrás do 
corpo dela, protegidos. Fitando firmemente o chão, eles 
sequer olham em minha direção.

– Não, não podem! – a jovem secretária retruca. Ao 
meu lado, ela demonstra uma extrema aversão àquelas 
pessoas, algo que para mim não faz sentido. Nada aqui 
parece fazer.

– O que houve...? Quem são eles? – sussurro a ela.
– Nada, Artur. Eles não são ninguém – em um mo-

vimento rápido, a secretária abre a porta e retorna ao 
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 corredor. Assim que me junto à jovem do lado de fora 
da sala, ela fecha a entrada do cômodo em que estávamos 
com um forte empurrão. O som dos metais se chocando 
ressona. Ondas de um mar que já secou há milênios con-
duzem o ruído por toda a construção. Apesar de apreciar 
a melodia, tapo os ouvidos.

– Por que os tratou assim? Quem são eles, afinal? – 
indago.

– Pessoas que até poderiam nos ajudar, mas agora já 
é tarde demais – ela responde de uma maneira misteriosa. 
Aparentemente sem rumo, a secretária volta a caminhar.

– Onde está indo? Temos que encontrar aquelas 
pessoas que pularam! – assim que finalizo minha frase, 
os gritos retornam. De modo sincronizado, as luzes pis-
cam diversas vezes durante o breve momento em que as 
vozes clamam por alguém que tenta entender sua própria 
existência. Posso sentir que elas apenas pedem para serem 
ouvidas. Surdos, no entanto, os ouvidos de todos que já 
viveram se recusam a escutá-las.

– Antes disso, precisamos sair desse lugar... – ela me 
fita, séria. – É perigoso se você ficar aqui por muito tem-
po... Pode ser que nunca mais consiga sair...

– Por quê? – questiono. – Não podemos simples-
mente sair pela porta?

– Já lhe falei, não é tão simples assim – a jovem res-
ponde e retorna à sua acelerada caminhada. Sem opção, a 
sigo. Por horas. Dias. Anos. A sigo.

– Aqui, o elevador! – exclamo ao chamar a atenção 
dela.
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– Como não vi antes... – ela murmura para si mes-
ma.

– Venha, vamos sair desse lugar – adentramos o 
transporte e mais uma vez clico no que acho ser o botão 
que me levará ao térreo. Durante alguns segundos, sinto 
meu corpo descender. Agora, depois de tanto tempo, en-
fim rumo à saída.

– Me siga – a secretária diz quando a porta do ele-
vador se abre. Antes de acompanhá-la, olho pela janela e 
vejo. A centímetros do toque de minhas mãos, estranha-
mente possível. Iluminado pelo nascer de um sol que res-
surge após um século de solidão, o exterior volta a existir.

– Por que não saímos pela janela? – sugiro.
– Não podemos – ela responde sem se virar. – Ve-

nha, Artur! – a jovem completa. À distância, ainda apoia-
do com as mãos no vidro da janela, observo novamente a 
linda paisagem. Sem acreditar nas palavras da secretária, 
tento empurrar o vidro. Como dito pela jovem, o objeto 
infelizmente não se move. Realmente terei de encontrar 
a porta do prédio e sair pelo mesmo lugar pelo qual en-
trei.

– Estamos perto? – indago ao notar que ela demons-
tra saber exatamente o caminho que percorre.

– Perto de onde? – a secretária retruca.
– Da saída, ora.
– Você é quem me diz – ela para de caminhar e me 

fita.
– Eu?
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– Exatamente... – ofegante, a jovem murmura. Pa-
rece, assim como eu, cansada de correr sem um destino. 
– Sobre qual problema você foi se consultar, afinal?

– Acho que isso não importa – respondo, porém, na 
verdade, não me recordo o motivo. A espera, os aconteci-
mentos, tudo apagou minha razão de estar aqui.

– Tudo bem... – a secretária lamenta. – Estava 
curiosa, apenas isso... É estranho alguém ir sem saber o 
próprio problema.

– O que quer dizer? Eu sei por que fui, apenas não 
quero lhe falar!

– Está bem, Artur. Acalme-se – ela me olha assusta-
da. – Não sei... É incomum aparecer alguém com o mes-
mo exato nome que o meu patrão.

– O nome dele também é Artur? Sem o “h”?
– Exatamente.
– Falando nisso, até agora não perguntei o seu nome 

– sugiro, através de um sinal, que a jovem exponha sua 
identidade.

– O mesmo que o de vocês.
Ela desaparece assim que o último fonema passa 

por seus lábios. Tragado por uma leve brisa, seu corpo 
aos poucos retorna ao lugar de onde nunca deveria ter 
saído. A jovem tentou me ajudar. A jovem, com toda 
a sinceridade de uma alma pura e ingênua, nutria uma 
esperança. A liberdade não existe. A saída desse lugar é 
um mito. Com ela, talvez até existisse uma possibilidade 
de que, em uma realidade distante, meus pés tocassem o 
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chão novamente. Sem ela, sozinho, não mais. Solitário, 
ficarei aqui para sempre.

Rumo novamente sem um destino. Creio que em 
toda a minha vida caminhei do mesmo exato modo, so-
mente não percebi. Conduzo um par de pernas irrigadas 
por um sangue negro, protegidas por uma massa flácida 
cuja cor é de um roxo putrefato. Sustento um corpo cujo 
único motivo é gerar sofrimento para a alma que abriga.

Meu nome não importa mais. Todos têm o mesmo. 
Meu passado não importa mais. Todos um dia tiveram 
o mesmo. Meu futuro não importa mais. Em algum mo-
mento todos terão o mesmo.

Não sei o que me guia, qual força me mantém vivo. 
Na verdade, pouco sei. Em um corredor cujas luzes pis-
cam a todo momento, tento encontrar um final para mi-
nha jornada. Talvez consiga. Talvez.

– Artur!
– Artur!
– Artur!
– Artur! – depois de anos ouvindo a mesma voz ex-

clamar meu nome, enfim paro de caminhar. –  Finalmente!
– Você...? – murmuro ao ver o médico se aproximar.
– Você precisa me ajudar!
– Eu?! – me enfureço ao ouvir aquelas palavras. – A 

culpa de tudo isso é sua! Por que o ajudaria?
– É o único jeito de sair daqui... – ele sussurra. 

 Apesar de seu discurso tentar transparecer a mais com-
pleta sinceridade, não posso acreditar nele. Já confei 
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 naquele  homem muitas vezes e em todas as oportunida-
des ele causou um sofrimento ainda maior. Mesmo assim, 
o médico continua a viver. Alimentado por um vício, res-
pirando um ar pesado e poluído, ele permanece aqui. De 
pé, ele zomba de mim com um rosto desesperado. Após 
ouvir seu pedido, sei que de fato nunca sairei daqui.

– Nunca sairemos, Artur. Não entende? – falo.
– O quê? Por que falaria algo assim? – incrédulo, ele 

me fita. – Não o encontrou, não é mesmo?
– “Ele” quem?
– O criador – o homem responde com medo em 

suas palavras.
– Eu sou o criador! Do que está falando?! – ultraja-

do pela resposta do médico, exclamo.
– Já tivemos essa conversa antes... – ele me observa 

com um olhar abatido. – Por favor, você tem de me aju-
dar, não temos tempo para isso.

– Por que não pede ajuda para “ele”, então? Se sou 
apenas mais um aqui, o que poderia fazer? – retruco. 

– Você não entende, Artur.
– Você quem não entende, Artur! – exclamo e volto 

a caminhar.
– Eu quero apenas morrer, desaparecer desse lugar. 

Será melhor para todos! – posso ouvi-lo gritar à distância 
antes de seu corpo, assim como sua memória, desapare-
cer. Mesmo esquecida nos confins do prédio, ela conti-
nuará a existir até que eu exista novamente.

Por mais que não acredite em uma palavra dele, te-
nho de confirmar que o homem está de fato errado. Não 



21

A consulta

posso continuar a rumar sem ter a total certeza. Necessi-
to saber que sou o criador.

Através de um caminho conhecido, chego ao eleva-
dor. Durante o breve trajeto de subida no transporte, a 
luz oscila e logo retorna à normalidade. Em poucos se-
gundos, estou no terraço. As portas se abrem e revelam 
um cenário completamente escuro. Nuvens negras, pesa-
das pelas lembranças de todos presos no prédio e não por 
uma chuva que nunca cairá, pintam o céu. 

A noite não existe. O dia nunca existiu. Aqui resta 
somente o infinito. Estrelas mortas, presas em uma teia, 
mantêm suas posições durante a eternidade. Elas perma-
necerão lá para sempre, escondidas atrás das nuvens, até 
que alguém saia do prédio. Esse dia, infelizmente, nunca 
chegará.

– O que quer, Artur? – uma voz pergunta.
– Quem disse isso?! – exclamo. Um vento forte bate 

em meu corpo e me força a manter os pés firmes no solo 
do terraço.

– Sou eu, o criador – entre as nuvens, um pequeno 
raio de sol banha minha alma.

– Não, é impossível! Eu sou o criador!
– Todos somos, Artur – ele responde.
– Me deixe sair desse lugar, por favor... – desespera-

do, peço. Posso sentir o poder dele, pesá-lo em uma ba-
lança. Em sua presença, deixo de ter importância. Com o 
aparecimento dele, não sou ninguém. Ele não é ninguém.

– Somente um de nós pode sair, assim como somen-
te todos nós podemos sair.
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– Por favor... – balbucio em meio a um choro.
– Não mais, Artur. Não mais sofrerá apenas no dia 

em que um de nós compreendermos – a voz vem de to-
dos os lados. As construções ao meu redor são as cordas 
vocais de uma garganta gigantesca que engole meu ser a 
cada segundo nesse lugar. – São eles – a voz muda de tom. 
Durante um momento, trovoadas cortam o céu e quase 
me cegam. A luminosidade não é comum aos meus olhos. 
Depois de tanto tempo, sequer a conheço mais. O raio de 
sol que me ilumina não existe de fato. Ele é apenas uma 
criação de quem não lembra mais como é o brilho de uma 
estrela.

– É impossível! Nunca conseguirei. Nunca conse-
guiremos!

– Aqui em nossa instituição tratamos todos da me-
lhor maneira que podemos... – explica o médico geral do 
sanatório Santa Maria.

– E quantos vivem aqui? – pergunta o estudante, 
Endel.

– Cerca de vinte – o olhar sério de Daniel fita cada 
um de seus pacientes na grande sala e relembra os mo-
mentos fantásticos que passou naquele lugar.

– Há alguém pelo qual o senhor... Digamos... Ficou 
mais intrigado?

– Todos eles, meu caro – o homem sorri.
– Entendo...
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– Mas há um... – o médico recomeça. – Nosso re-
sidente mais antigo... – Daniel aponta para um dos ho-
mens que veem televisão.

– Qual a história dele? – curioso com o semblante 
neutro do indivíduo para o qual o dedo aponta, o estu-
dante indaga.

– Um tanto trágica... – Daniel hesita. – Mas, se você 
vai trabalhar aqui, é bom que saiba – ele inicia. – Há sete 
anos ocorreu a causa de seu estado atual... – o médico fala 
enquanto guia Endel até o paciente sobre o qual con-
versam. – Em uma noite chuvosa, ele dirigiu bêbado e 
acabou por, infelizmente, se envolver em um acidente de 
carro... – passo a passo, os dois se aproximam do homem 
que assiste ao filme da tarde. – O veículo contra o qual ele 
se chocou tinha quatro pessoas dentro, todas morreram 
na hora.

– Que horror... – Endel murmura.
– Ele se culpa... Culpa-se profundamente – Daniel 

lamenta. – Desde que chegou aqui está assim, com esse 
olhar vazio. Ele trata todos os médicos e enfermeiras 
de um modo estranho, como se nossas palavras fossem 
 apenas um chamado distante, um grito em um corredor 
de um prédio abandonado, que o assusta e o faz fechar os 
olhos.

– Ele sempre tem essa reação? – interessado pela his-
tória do pobre homem, o estudante pergunta.

– Sim... Nunca disse uma sílaba sequer durante nos-
sos tratamentos e entrevistas – a apenas alguns metros de 
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distância do paciente, o médico termina seu relato. – Pelo 
menos, a família dele o vem visitar todas as semanas... In-
felizmente, ele deixou de reconhecê-los após o acidente.

– Os familiares conseguem conversar com ele?
– Não exatamente. Sempre que algum deles pro-

nuncia qualquer palavra, o homem responde “Não, não 
podem!”

– E vocês sabem o que significa?
– Até o momento, não. Espero que você possa nos 

ajudar – a dupla enfim está ao lado do paciente. – Não 
é mesmo, Artur? – o médico, pela primeira vez duran-
te todo o tratamento, vê o sol se refletir nos olhos do 
 homem – Artur?


