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Introdução

Desde os primórdios dos tempos, quando ainda

se abrigava nas cavernas, até os dias de hoje, envol‑
vido e até obcecado pela tecnologia que célere avança
galgando gigantescos degraus, o homem mergulha
no corpo físico, carregando a premente necessidade
de renovação interior.
Entretanto, em meio às experiências terrenas, fre‑
quentemente, o ser humano olvida suas responsabi‑
lidades de espírito imortal, alijando para longe de si
as melhores oportunidades de melhora, retardando o
seu progresso espiritual.
A moeda, principalmente, acenando-lhe com ofer‑
tas de comodidade, prazer e posição de destaque na
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sociedade onde atua, exerce sobre a criatura reencar‑
nada um domínio quase que incontrolável.
Neste contexto de fascínio, desperta e vivifica sen‑
sações que deveriam ser, senão completamente ex‑
tirpadas, pelo menos combatidas com bom ânimo e
sabedoria na trajetória evolutiva do aperfeiçoamen‑
to espiritual.
Egoísmo, orgulho, vaidade e preconceito, alimen‑
tados pelas ilusões terrenas passam a respirar com a
criatura reencarnada idêntico hálito mental, dilapi‑
dando a milenar construção do pensamento. O ho‑
mem, nesta conquista, material apenas, utiliza todos
os seus anseios e reiterados esforços, transformando
o palco abençoado das reencarnações em grotesca
arena de acirradas disputas, completamente surdo às
orientações e incontáveis chamamentos de espíritos
abnegados que o acompanham incansavelmente des‑
de o berço.
Porém, a fragilidade do veículo biológico sujeito a
todo tipo de enfermidade e acidentes e a sua efême‑
ra passagem pela Terra, surpreende o viajor distraí‑
do, obrigando-o, após a passagem pelo túmulo frio e
sombrio, onde se desliga dos despojos carnais, a mais
severa reflexão a respeito dos verdadeiros valores
do espírito.
A filosofia espírita, alicerçada nos sublimes ensina‑
mentos de Jesus, é o alforje seguro que oferta à alma
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atordoada o entendimento, a esperança e a fé, neces‑
sários a um novo recomeço.
Nesta trajetória secular, a consciência guiada e
sustentada pela chama divina, que emana do Cristo,
caminha, inexoravelmente, de renascimento a renas‑
cimento em direção ao seu glorioso destino – o seio
do Criador.
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Capítulo 1

Um olhar doce e expressivo

O sinal fechou. E eu, a passos lentos, atravessei a

Avenida Atlântica, alcançando logo o bordado de pe‑
quenas pedras portuguesas que acompanhava a praia
de Copacabana. Após alguns minutos de caminhada
já me sentia cansado. Sentei-me então em um banco
de pedra para contemplar o mar.
Aquilo era já um hábito, iniciado há exatos dez
meses, quando tomei conhecimento da minha enfer‑
midade. No começo, lembro-me bem, era apenas uma
tosse intermitente, que eu não levara a sério. Ora, atri‑
buía aos resfriados, que foram se tornando frequen‑
tes, ora, ao cigarro. Aliás, eu me havia transformado
num fumante inveterado.
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Contudo, quando sintomas de falta de ar e fadiga
surgiram, acompanhados de visível emagrecimento,
resolvi consultar um médico, sem atinar que aqueles
sintomas levariam à suspeita de câncer no pulmão!
Daquele dia em diante, iniciei as peregrinações ao
hospital. Exames foram feitos, tantos que perdi a con‑
ta, até o veredito implacável, assemelhando-se para
mim à verdadeira condenação. Lembro-me que senti
como se me faltasse apoio para os pés. O coração ba‑
tendo em descompasso, a boca seca, os pensamentos
completamente desordenados e a voz do médico que
parecia vir de longe, de muito longe.
— Sinto muito, senhor Ruy. A doença já se encon‑
tra em fase adiantada, sem possibilidades de cirurgia.
Deveria ter-nos procurado antes — falou o médico,
sem rodeios, acrescentando: — O cigarro, sem nenhu‑
ma dúvida, foi o principal causador da sua doença.
Depois... Depois o fracasso, a ruína total. Tive que
vender o apartamento amplo e bem localizado para
adquirir um conjugado, distante das ruas principais
do bairro mais requintado da Zona Sul, seguido do
afastamento dos amigos. Amigos? Falsos amigos, que
eu conquistara nas noites de boemia, nos passeios, nos
jantares finos, tudo sempre as minhas expensas. Não
só eles... As namoradas, sempre solícitas e prontas a
oferecer carinho e atenção, abandonaram-me uma a
uma, até que eu ficasse completamente só. Já não ha‑
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via dinheiro à farta. Nem saúde para as longas noites
regadas a bebidas finas e sensualidade.
Suspirei profundamente, contemplando o mar de
Copacabana, cujas ondas, lânguidas, esparramavam‑
-se preguiçosamente sobre a areia. O sol, pouco a pou‑
co, se pondo no horizonte, misturando cores, criando
tonalidades que iam do vermelho dourado ao lilás ro‑
sado. Essa fusão de um colorido intenso no azul do
céu compunha um quadro de rara beleza e que pas‑
sava quase despercebido pelos banhistas que se bron‑
zeavam na areia, pelos que brincavam despreocupa‑
damente com as ondas e por aqueles que passavam
apressados de volta do trabalho para suas casas. Ou,
ainda, por aqueles que, como eu, simplesmente cami‑
nhavam, aproveitando a tarde ensolarada.
Atribuí esse descaso aos dias de sol bastante co‑
muns no Rio de Janeiro, em todas as estações do ano.
Apesar de fascinante, nós, seres humanos, costuma‑
mos não prestar atenção nas coisas encantadoras que
nos rodeiam e se encontram à nossa disposição. No
momento, eu era uma exceção, motivado, é claro, pelas
circunstâncias trágicas que envolviam a minha vida.
O sol se pôs por completo no horizonte, e as apres‑
sadas estrelas despontavam no zênite quando fui ar‑
rancado bruscamente dos meus pensamentos por uma
bola de meia que bateu em cheio no meu braço caindo
no chão. Abaixei-me e tomei-a nas mãos, procurando
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com os olhos o dono daquele brinquedo miserável; só
as crianças muito pobres fariam uma bola de meia!...
E lá estava ele a alguns metros de distância com suas
pernas magras e compridas e as costelas aparecendo
sob a pele negra e maltratada. Aparentava ter uns oito,
talvez 10 anos, não sei. Era muito franzino. Indeciso,
olhava-me, receoso, esperando minha reação.
— Tome — chamei-o, estendendo o braço com a
bola na mão. Há um ano não teria a mesma atitude,
pois as crianças que desciam da favela e infestavam as
praias incomodavam-me profundamente. Ele se apro‑
ximou vagaroso e, quando chegou bem perto, apa‑
nhou a bola rapidamente das minhas mãos e correu.
Mas, antes de desaparecer por entre os banhis‑
tas, voltou-se e sorriu, como que agradecendo por eu
ter-lhe devolvido o brinquedo. O sorriso de dentes
brancos e perfeitos se destacou na pele escura, o que
não estranhei. Era natural que a raça negra possuísse
dentes bonitos e fortes, mas o que me impressionou
deveras foi o seu olhar. A ternura explodiu dos olhos
grandes e de pupilas negras, como silenciosa e expres‑
siva mensagem no meio do burburinho que envolvia
aquele final de dia.
A brisa morna do fim de tarde foi substituída pelo
ar úmido da noite e me fez buscar o caminho de vol‑
ta. Não podia arriscar-me a pegar um resfriado com
os meus pulmões no estado deplorável em que se
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encontravam. Atravessando as avenidas mais impor‑
tantes do bairro, olhei desinteressado para as vitrines
que exibiam modelos sofisticados. As luzes eram for‑
tes e o burburinho de pessoas no vaivém ia ficando
mais intenso.
Era a noite carioca com todo o seu brilho e pompa
e que em Copacabana pulsava com maior intensida‑
de no início da noite, adentrando a madrugada. Entre
ruelas pequeninas e apagadas, alcancei o prédio em
que passara a residir, velho, feio e decadente. Diante
da porta de entrada, murmurei baixinho: “Idêntico a
minha vida”.
Entrei no elevador quase centenário e torci para
não encontrar a zeladora do prédio, que havia toma‑
do conhecimento da minha doença, e com ela natu‑
ralmente todos os outros moradores, sem que eu sou‑
besse como, já que me mantinha afastado de qualquer
convivência. Incomodavam-me, e muito, as suas per‑
guntas, embora me parecessem sinceras. “Está me‑
lhorzinho, senhor Ruy? Como passou hoje?” Ou en‑
tão: “Olha, conheço um médico que...”
Eu sorria um sorriso desbotado. Agradecia e pro‑
curava me desvencilhar o mais rápido que a situação
me permitisse.
O elevador parou no quarto andar. O corredor era
escuro pela falta de ventilação, e as paredes descasca‑
das, necessitando urgentemente de uma nova pintura.
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Rodei a chave na fechadura e abri a porta. E o tempo
repentinamente retrocedeu. Eu me via girando outra
chave, presa a um chaveiro de ouro e abrindo uma
porta de madeira trabalhada e de verniz reluzente.
Entrei sem disfarçar a emoção e a alegria. Acaba‑
ra de comprar o tão sonhado apartamento no bairro
de Copacabana, o mais bonito, o mais requintado e
badalado de todo o Rio de Janeiro. Atravessei o salão
verificando os quartos, a suíte com a banheira de már‑
more, a cozinha com seus azulejos decorados e bri‑
lhantes. Escancarei as janelas que davam para a rua
larga e arborizada a menos de duas quadras da praia
e, abrindo os braços, exclamei em voz alta:
— Você conseguiu seu objetivo, Ruy! Você, só
você, com todo o seu empenho e esforço! Com a sua
garra, a sua vontade de vencer. E tudo isto é só o co‑
meço! Hei de conseguir mais, muito mais!
A porta rangeu, e o seu ruído incômodo me trouxe
de volta à realidade. Entrei e ali fiquei por alguns ins‑
tantes no único cômodo, que incluía a cozinha e um
minúsculo banheiro. Um sofá de segunda mão que
me servia de cama, uma cômoda onde eu guardava as
poucas roupas que me sobraram e uma mesinha com
a televisão. Era tudo em que consistia a minha mobí‑
lia. Menos de um ano de tratamento havia consumido
o que eu conquistara em quase vinte. A janela, eu a
mantinha sempre fechada para conseguir o mínimo
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de privacidade, pois ela dava para os fundos de outro
prédio, nas mesmas condições do meu.
Meus vizinhos eram tão ou mais decadentes do
que eu. Homens que se trajavam de forma feminina,
com roupas e os gestos espalhafatosos. As mulheres!
Ah! Pobres mulheres! Presas pelas garras afiadas e
implacáveis da prostituição, elas passavam as noites
na sarjeta, disputando a companhia de turistas, só
retornando pela manhã. Nas roupas amarrotadas e
no olhar vazio e distante, mostras da desilusão e do
tormento que traziam na alma. Eles também estavam
doentes, muito doentes.
Irritavam-me sobremaneira as ofensas, as discus‑
sões que se ouviam em todo o prédio. O linguajar
chulo e de mau gosto não era raro na calada da noite.
Esta era a outra face de Copacabana, escondida, feia e
despercebida daqueles que desfrutavam da moradia
dos prédios luxuosos da Avenida Atlântica com vista
para o mar.
Fui até a cozinha e abri o armário enferrujado onde
estavam guardados os meus remédios. Eu os tomava
pela manhã e à noite. E não eram poucos. Coloquei na
mão os comprimidos, enchi um copo com água e os en‑
goli em gesto quase mecânico. Em seguida troquei o pi‑
jama e me deitei. E não sei por que razão eu me lembrei
do menino negro que tinha encontrado na praia. “Sor‑
riso bonito daquele moleque!”, matutei comigo mesmo.
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Mas o que me impressionara mesmo eram seus
olhos, grandes e expressivos. Há muito tempo eu
não observava um olhar tão doce e tão determinado.
Transmitia um quê de seriedade, de conformação e de
entendimento. Sim, entendimento, como se soubesse
de tudo que estava acontecendo a sua volta... Ou, en‑
tão, minha enfermidade estava me deixando sensível
demais, a ponto de estar imaginando coisas. Acomo‑
dei-me na cama improvisada. Estava sem dor, e o can‑
saço quase nenhum. Teria, pois, uma noite tranquila,
sem os incômodos que a doença provocava, arrancan‑
do-me noites de sono. Fechei os olhos e adormeci com
a imagem do menino da praia, do seu olhar terno e
profundo que falava silenciosamente de coisas que eu
gostaria de descobrir.
Já passava das 9 horas quando despertei no dia se‑
guinte. O sol estava forte pelo calor que se fazia no
pequeno apartamento. O verão terminara havia mais
de um mês e estávamos em pleno outono. Entretanto,
os dias quentes e ensolarados pareciam não querer se
despedir da cidade, e eu precisava aproveitar aquelas
tardes abençoadas pela natureza para sair e respirar
um pouco de ar puro, porque eu guardava a certeza
de que, para mim, não haveria um próximo verão.
Fiz uma leve refeição matinal e passei o resto da
manhã folheando velhas revistas e o jornal do dia
anterior. Lá pelas 2 da tarde, telefonei e pedi ao se‑
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nhor Antônio que me trouxesse uma refeição. Não
era absolutamente um almoço de primeira, mas já me
habituara à comida simples e bem temperada do bar
da esquina. Além do mais, era barata. Lá pelas 4 ho‑
ras, tomei um banho e preparei-me para o rotineiro
passeio até a praia. Necessitava aproveitar os dias de
sol, pois, quando chovia ou esfriava, não me restava
alternativa senão ficar confinado naquele minúscu‑
lo conjugado.
Lá chegando, sentei-me como de costume no ban‑
co, para, não apenas contemplar a paisagem, mas
principalmente refletir e recordar. E qual não foi a mi‑
nha surpresa ao ver novamente o moleque de pernas
magras e compridas. É... — pensei — Parece que gos‑
tamos do mesmo lugar. Observei-o, achando graça no
seu jeito meio desengonçado de molhar os pés, pulan‑
do sobre a espuma branca das ondas, e o jeito de rolar
na areia. Jogava sua bola, sozinho, como se estivesse
brincando com um amigo imaginário.
Não demorou muito, e a bola rolou próximo de
onde eu estava. Ele correu ao encontro dela e quando
me reconheceu se sentiu mais confiante e gritou:
— Chuta a bola, moço!
Eu me levantei e chutei a bola, um tanto sem jeito,
que ela só rolou alguns metros. Então ele veio apanhá-la
e, antes de sumir por entre os últimos banhistas, voltou‑
-se e sorriu um sorriso escancarado. Um tanto confuso
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e irritado com a manifestação de carinho e com a minha
atitude infantil, resolvi voltar mais cedo para casa.
Naquela noite, antes de adormecer, refleti na cena
da praia. Nunca prestara atenção em uma crian‑
ça, nem mesmo os irmãos menores me despertaram
afeição. Pelo contrário, a aparência deles me causava
aversão, sempre sujos e de nariz escorrendo, barrigu‑
dos e desnutridos. A mãe pouco tempo tinha para cui‑
dar de uma família tão grande. Por que então haveria
de me chamar atenção uma criança de uma miserável
favela? Era com certeza de onde ele vinha. Ali bem
pertinho existia uma, a favela do Cantagalo.
Amanheci com dores, dores fortes que nem os
comprimidos conseguiram aliviar. Assustado, tomei
um banho rápido e me vesti. Sabia que estava percor‑
rendo o caminho previsto pelos médicos. Dr. Leandro,
que então cuidava de mim, conversara longamente
comigo, alertando-me e orientando-me a respeito das
etapas da minha enfermidade. Nada me escondera e,
apesar do carinho com que me tratava, primava pela
franqueza sem, entretanto, ser rude. Enfim cumpria o
seu papel da melhor forma possível, e eu estava intei‑
rado de que inevitavelmente teria que buscar um leito
de hospital, cedo ou tarde.
Respirava com dificuldade, não em consequência
do terrível tumor que inexoravelmente se espalha‑
va nos meus pulmões, mas pelo nervosismo que me
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assaltava ante a realidade dorida e irreversível que
abraçava a minha vida.
Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana tomei
um táxi e pedi ao motorista que se dirigisse ao hospi‑
tal localizado no centro da cidade. Como era bastante
conhecido, e o trânsito ainda não se fazia intenso, che‑
gamos rapidamente. Não demorei a ser atendido, pois
o meu semblante mostrava a urgência que se fazia ne‑
cessária ao meu caso. Dentro do consultório médico, o
olhar firme e benevolente do dr. Leandro me acalmou.
— Como está se sentindo, senhor Ruy?
— Acordei, passando muito mal. Tenho dores e di‑
ficuldades para respirar — respondi.
— Bem... Vamos ver como você está realmente
— falou ele, enquanto me indicava a cama, onde me
deitei. Ele imediatamente passou ao exame e, com o
aparelho, auscultou cada centímetro do meu pulmão,
percorrendo primeiro o tórax e depois as costas. Me‑
diu a pressão e mandou que me vestisse.
Quando me sentei à sua frente, levantou os olhos
dos exames ali colocados pela enfermeira e fixou-os
em mim com notada complacência, falando:
— Seus exames, senhor Ruy são recentes. Mas
diante do seu quadro clínico, solicitei outros. Assim
poderemos avaliar com mais segurança o progresso
do tumor e, enquanto isso, eu vou aumentar a medi‑
cação para a dor.
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Em poucos minutos eu me levantava levando nas
mãos os pedidos de radiografia e demais exames.
Acompanhou-me até a porta, dizendo:
— A medicina caminha a passos largos, e esta‑
mos bem próximos da cura dessa enfermidade e
muitas outras que vêm assolando a humanidade,
senhor Ruy.
Olhando fixamente nos meus olhos, continuou em
tom encorajador:
— Assim que tiver em mãos o resultado dos exa‑
mes, venha procurar-me. E, se a falta de ar e as dores
aumentarem, procure o setor de Emergência do hos‑
pital. Após a injeção que eu estou lhe passando, surgi‑
rá alívio para a dor e o desconforto da apneia.
Agradeci e saí do consultório. Tinha a impressão
de que carregava o mundo nas costas e pensei revol‑
tado: “Que me interessa o que a ciência vai conseguir
no futuro? Até lá já estarei morto, morto! Vou morrer
quando realmente comecei a viver.”
E continuei remoendo a própria dor, enquanto re‑
passava na mente a minha trajetória de vida... “Anos e
anos de luta, de trabalho duro, de renúncias, de humi‑
lhações. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, há cerca
de 20 anos, traçara uma meta, um objetivo. E agora
que consegui tudo que almejei, estou irremediavel‑
mente condenado à morte, antes mesmo de comple‑
tar 40 anos. No vigor da minha maturidade física, a

Copacabana, posto seis | 25

 oença, a maldita doença a roubar-me descaradamen‑
d
te tudo o que eu consegui!”
As lágrimas escorriam abundantes pelo rosto. E a
revolta e o pavor me corroíam a alma. Diante da porta
de saída do hospital, procurei me recompor. Ajeitei o
colarinho da camisa e enxuguei o rosto com o lenço.
Mas o desejo contido dentro do peito doente era o de
gritar alto, bem alto, toda a minha dor e revolta contra
o mundo e contra Deus.
Durante quase duas semanas, a medicação pres‑
crita pelo doutor Leandro ofereceu-me uma falsa
sensação de melhora. Aproveitei para fazer todos os
exames pedidos, mas a dor e a dificuldade de respirar
reapareceram com maior intensidade.
Já haviam se passado quase vinte dias desde que
visitara o ambulatório do hospital quando acordei em
plena madrugada com uma dor aguda no peito. Fa‑
zia esforço para que o ar chegasse aos meus pulmões.
Ergui-me e, com passos lentos, troquei de roupa. Ape‑
sar de conhecer todas as etapas da enfermidade que
me consumia, estava mais assustado do que nunca.
Enquanto apanhava na gaveta da cômoda a carteira
com os documentos, pensei:
— Dor aguda, falta de ar... Certamente os últimos
degraus. Irremediável descida até a morte.
Olhei o relógio, que marcava 5 horas da manhã.
Minhas mãos tremiam, e as lágrimas escorriam fartas
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pelo rosto magro. Saí e busquei um táxi que me levas‑
se novamente ao hospital.
Ao chegar, fui levado imediatamente à sala de
Emergência, ficando lá por toda a manhã recebendo,
através do soro, uma medicação de urgência. Doutor
Leandro foi ver-me e conversou comigo longamente,
sem pressa. Sua voz como sempre era austera, mas
com uma tonalidade de indescritível ternura. E era
esse importante detalhe, aliado a sua competência,
que o fazia diferente dos demais.
Eu o olhava ansioso, esperando que alguma pala‑
vra sua restaurasse minhas esperanças. Debalde, eu
nada ouvi que pudesse instalar dentro de mim a tá‑
bua de salvação em que eu tentava desesperadamente
me agarrar.
Doutor Leandro falou sobre os exames que pedira,
confirmando a sua suspeita, ou seja, o tumor crescia e
se espalhava rapidamente. Mas que eu ainda poderia
ficar em casa por mais algum tempo. E concluindo,
paternalmente, aconselhou-me a desfrutar bastante
o convívio com a família, com o lar, com os amigos,
não me isolando daqueles que me amavam, como eu
vinha fazendo.
Tive ímpetos de dizer a ele que eu não tinha nin‑
guém, pois os que me amaram eu abandonara. E os
que fingiam amor por mim, abandonaram-me. Mas
silenciei, reclinando o rosto, temeroso que ele perce‑
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besse que eu estava caminhando irremediavelmente
para a morte, completamente só.
Já devia ser quase meio-dia quando a enfermeira
retirou o soro. As medicações me trouxeram um gran‑
de alívio, pois já não sentia dores fortes, e a respiração
melhorara sensivelmente. Além do que, havia pessoas
que também precisavam de ajuda médica. O ambula‑
tório, a sala de emergência e as próprias enfermarias
estavam quase sempre lotados.
Levantei-me, ajeitei-me da melhor maneira pos‑
sível e logo alcançava a porta principal do hospital.
Pensei com os meus botões:
— Doutor Leandro tem razão. Eu ainda não preci‑
so de internação.
Antes de ganhar a calçada, parei e olhei ao meu
redor. As pessoas indo e vindo; os táxis à procura de
passageiros; os ônibus superlotados; os bares servin‑
do o cafezinho tão peculiar dos cariocas. O sol, irra‑
diando luz, era um convite à alegria. As crianças com
seus uniformes branco e azul falavam em silêncio
de esperança e de futuro. Eu estava contemplando a
vida e daria tudo, refleti com os olhos marejados, para
que novamente pudesse ser, neste palco irreverente
e belo, um personagem, por mais insignificante que
fosse o meu papel.

