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A partida                  Leonardo Villa-Forte 

 

 

 

A luz atinge meus olhos, machuca meus olhos. Claridade demais. 

Dormi longamente, já é manhã lá fora. Uma voz distante grita um nome. 

O quê? Isso mesmo. É aqui o lugar. 

Finalmente cheguei. Deus, o que tive de passar pra estar aqui 

agora. Espero que seja a coisa certa. Depois de tudo o que foi 

necessário, depois até da própria morte. Não esqueço aquela noite. 

 

Uma mosca abre espaço entre os pelos do meu braço. Seguro a 

comichão e a observo, suas perninhas errantes tão finas e frágeis. 

Junto o indicador e o polegar ameaçando um peteleco. A mosca 

pressente, voa. Bate contra o aparelho ao meu lado. Estúpida. 

Acompanho seu voo zonzo. Até que enfim uma distração nesse quarto sem 

tevê, sem janela, sem revista pra folhear. Cadê o som de gotejo? Cadê 

a infiltração? Achava que todo hospital tinha uma gota pingando em 

algum lugar pra não deixar o tempo sumir. Mas aqui não, a pessoa que 

está pra morrer fica largada, parece um treinamento pro sossego que a 

aguarda mais tarde. Quantos já passaram por aqui? Um bocado de gente, 

nesse mesmo quarto, mesma cama, todos partindo sem o menor cuidado e 

consideração; eu sou apenas mais um na conta. Numa cidadezinha 

esquecida, esquecer os doentes é manter a lógica. Morto passa que nem 

vento, invisível. Para os que não querem chamar atenção, fica tudo 

mais fácil. 

A enfermeira entra – até que enfim alguém – e ajeita a agulha 

no meu braço. Eu evito olhar, a agulha é real, não é de filme. Nunca 

tive uma agulha espetada assim por tanto tempo. Não sei o que botaram 

dentro, mas com certeza não fará efeito algum.  

A enfermeira passa a mão na minha testa. “Que testa franzida”, 

diz. Mexo os dedos dos pés. “Calma, é preciso mais tempo”, ela diz, 

passando outra vez a mão na minha testa e apoiando a mão na minha 

perna. “Você vai precisar se esforçar. Tem uma pessoa aí”,  
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“Acha que à noite já estarei em outro lugar?”, pergunto. 

“É a Graça. Ela quer falar com você.” 

“De novo? Escuta, o que tem nessa agulha?” 

“Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir.” 

Eu grudado nessa cama, minha mulher vindo se despedir. Será que 

consigo passar por isso? Quando foi que tudo começou? 

O que me tranquiliza é essa enfermeira que já acertamos pra 

ajudar no que for preciso, inclusive com qualquer documentação 

necessária. Pra ela, que é do meio, não deve ser difícil conseguir. 

Enquanto eu fico aqui só esperando, ela já deve estar numa salinha 

ali ao lado agilizando todos os papéis, apressada, de pé, bem 

diferente de mim, tão paralisado quanto uma estátua nessa cama, 

fazendo esforço pra ter serenidade. Dão duro esses trabalhadores de 

rua que a gente vê quando vai nas cidades grandes; homens-estátuas 

que se pintam e se vestem como celebridades e outras figuras 

conhecidas, oferecendo a quem passa o controle rígido dos músculos, 

numa disciplina que quase cancela o pulsar natural da vida. Agora 

entendo como são verdadeiros artistas. 

Graça me pega de olhos abertos, se é que posso chamá-los de 

abertos mesmo que tenham as pálpebras quase totalmente rebaixadas, 

deixando apenas um fio, uma lâmina de olho viscoso aparente. Graça 

esfrega minha mão direita entre as mãos dela, quer conter o choro, 

mas já chora pelos dedos, suados. Ela tenta ser o menos emotiva 

possível. Puxa a cadeira, senta ao meu lado, fala uma besteira e reza 

por mim. Mas quando deita a cabeça na maca, deixa tudo sair. Vejo o 

lençol molhado onde ela deitou a cabeça quando ela se ergue e me 

envolve com os braços. Seria bom abraçá-la de volta. Tantos anos, 

tanta coisa juntos… Mas não posso. Se houvesse outro jeito… Não. É 

aqui que essa história termina, é aqui que eu os abandono e viro a 

página. Fazer o quê? Ficarão bem à própria sorte, cuide bem dos 

garotos, Graça, espero que fiquem bem sem mim, outra história tem de 

começar. 

Então ela me pergunta, com esperanças de que eu mude, se 

mantenho o meu desejo de ninguém ficar se derramando sobre o meu 
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corpo. Quando eu morrer, morri, ninguém vê nem a minha cara, só me 

encontram no caixão. Caixão fechado. Graça procura confirmar se é 

isso mesmo que eu quero, sabe mil vezes que é – o meu silêncio 

confirma -, já até assinei pedido, e assim ela se cala. Os últimos 

desejos são iguais aos primeiros: não autorizam questionamento. 

De repente minha mão escapa das duas dela. Graça pula na 

cadeira, pesca meu braço pra junto de si. Achou que eu tinha ido? 

Traz minha mão de volta entre os dedos. Não resta muito, ela deve 

pensar. Eu a olho e espero que me perdoe. Ela ainda é bonita. Quem 

sabe se fosse tudo de outro jeito… 

 “Ele está chorando?”, Graça pergunta, eu não sei o que fazer, 

e sinto mesmo algo saindo do meu olho. “Enfermeira! Meu marido está 

chorando!”, Graça grita, a enfermeira vem, eu a olho assustado, ela 

se sobressalta, chega perto de mim. “Ele pode chorar, enfermeira? 

Nesse estado, consegue chorar?”, Graça se exalta, não sabe o que 

fazer, e se afasta enquanto a enfermeira segura meus braços, contém 

meus movimentos, não sei quais movimentos, e fazendo uma pinça com os 

dedos abre as minhas pálpebras. 

“É efeito do remédio, senhora, o paciente produz mais 

secreção.” 

Na madrugada, depois de encerrado o horário de visitas, a coisa 

toda se acaba. Eu morro. Pronto, vou-me embora. 

 

Chego a me arrepiar lembrando dessa noite. Quase sinto a mesma 

mosca vagando pelo braço.  

O motorista grita outra vez o nome do lugar.  

“Espera, vai descer!”, berro do meu assento. Levanto e me 

sacudo espantando uma vida inteira de mim. Recolho tudo que trago 

comigo. Sou o único a descer nesse ponto. 

É aqui. 

O ônibus larga e me deixa uma nuvem de poeira e terra pra 

atravessar. 

Vejo o carro no acostamento, parado um pouco mais abaixo. 
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Ao seu lado, Rosa. Ela sai do carro desengonçada, pesada, 

apoia-se na lataria. Veio dirigindo sozinha. Diz que preferia não ter 

ninguém por perto caso eu não aparecesse. “Não sei o que seria capaz 

de fazer”, ela diz. Pergunto como pode ter achado que eu não viria. 

“Depois de tudo que eu fiz? Depois de toda aquela encenação? Só mesmo 

se tivesse morrido.” Olho o seu rosto e noto que nunca antes ela 

esteve mais feliz. Dobro os joelhos, pego na sua cintura e beijo a 

sua barriga. 

Rosa vai até o outro lado do carro, eu vou atrás e a ajudo a se 

sentar no banco do carona. Dou a volta, entro no carro e bato a 

porta. Seguro no volante. Olho para a pista, não vem ninguém. Agora é 

daqui pra frente. 

Dou a partida. 

	  


