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Múcio Góes

sábado, 13 de abril de 1991

PERTO DO MEIO-DIA, o sol que banhava o asfalto e o 
calor absurdo que dominava todos os espaços, dava 
ideia de deserto àquele ambiente quase sertão. 

O céu azul e de nuvens isento mentia o outono 
daquele abril, quando pegamos a estrada rumo a al-
gum lugar para descansar.

Não sei por que passei a direção do carro para 
Assis, que visivelmente estava em menos condições 
que eu. Cansado, reclinei o banco, acendi um cigarro. 
Na primeira curva o adverti sobre a velocidade. Em 
vão. Na segunda curva, novamente. Pela primeira vez 
adormeci com o carro em movimento, e só pude per-
ceber depois de 10 quilômetros, no momento em que 
o motorista gritou.
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Leite de pedra

O eco daquele grito povoou minha mente por 
muito tempo ainda, desde aquele meio-dia de outo-
no, num sertão nada veredas.

– A moto!

De repente, numa questão de segundos, tive 
que despertar de um sono leve para entrar direta-
mente no desespero de um carro desgovernado. Ator-
doado, percebi que estávamos no acostamento da 
faixa contrária, e numa reação involuntária puxei o 
volante para a direita na ânsia de voltar à trajetória, 
mas àquela velocidade já não era mais possível. E ain-
da me lembro da última cena que vi: um breve preci-
pício para onde o veículo apontou. 

Pânico!

À iminência, mais que clara, de um grave 
acidente, meu corpo reagiu com um desmaio.

Apaguei.

♣

 Numa velocidade estúpida, eu desmaiado, não sei 
o que aconteceu nesse percurso até o impacto da batida. 
Soube depois, por terceiros, que batemos num coqueiro. 
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Mas, lembro-me claramente, ao acordar, de ter visto o pa-
ra-brisa inteirinho, solto sobre o capô, e só.

♣

Silêncio.

Um branco completamente indefinível. 

Uma luz de intensidade incrível.

Silêncio, mas um silêncio que não se consegue 
definir, explicar.

Uma paz...

Não sei quanto tempo durou essa sensação in-
crível de silêncio, luz e paz.

  

♣

Um voo lento e cego.

O corpo desfrutando da mais completa sensa-
ção de liberdade.

A inexistência das amarras.

Ausência de peso.

Ausência de som.
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Eu.

Somente eu, ali, voando sob o céu sem nuvens 
daquele abril.

Até que...

♣

 De repente, um estalo. 

O que seria aquela sensação tão prazerosa?!

Por que agora eu flutuava num mundo de ab-
soluto silêncio e tão iluminado?

E onde estariam o carro, a estrada, o sábado, o 
sol, o céu sem nuvens daquele abril?

Foi quando a ficha caiu... 

♣

Rapidamente, fui tomado por um desespero 
terrível, e comecei a gritar, certo de que o que estava 
acontecendo só poderia ser a morte. O que mais pode-
ria ser? O grito. Grito que vinha, não de minha boca, 
mas de minha consciência, como se fosse meu espírito 
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que gritasse. Dali por diante, uni minhas forças nesse 
desespero, e passei a implorar pela vida, à minha volta, 
pelo fim daquilo que há poucos instantes vinha me dei-
xando maravilhado. E assim foi que me percebi, numa 
viagem de volta, meu espírito descendo em direção de 
onde tinha saído do meu corpo, ainda estático dentro 
do carro batido contra o coqueiro.

Voltei à vida.

♣

 Na boca um forte gosto de sangue, meu pesco-
ço e toda a região que vai até a altura dos mamilos era 
só dor, muita dor. Era realmente insuportável – um 
simples toque ou até mesmo a batida do vento cau-
sava dores terríveis – abaixo disso eu não sentia mais 
nada. Não sentia as pernas, não sentia os braços. Meu 
corpo estava inerte. 

Abri os olhos: em volta do carro algumas pessoas 
me olhavam perplexas, como se eu tivesse ressuscitado 
ali na frente delas. Olhares assustados. Medo, admira-
ção, tudo isso transparecia na face daquelas pessoas. 
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♣

Inocente de tudo, com a capacidade respiratória 
reduzida à metade, tentei gritar e, com muito esforço, 
pedi que me tirassem daquele carro. Nessa hora au-
mentou o desespero, eu só pensava nela, a morte. 

Pararam um carro na estrada, era uma pick-up. 
Me puseram num colchão na carroceria e correram 
para o Hospital Regional de Arapiraca.

Chegamos. 

Hospital público. Cidade de interior. Paciente 
grave. 

Um médico me examinou e, rapidamente, me 
encaminhou para Maceió. 

Apesar de o resgate ter sido precário, o tempo 
entre o acidente e o Hospital do Sesi, na capital, foi 
relativamente curto. 

Quando o médico acabou de falar, a ambulân-
cia já me esperava na porta.
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sexta-feira, 12

PASSAVA UM POUCO das 8 horas da manhã quando o 
barulho natural da casa me fez abrir os olhos. Meio a 
contragosto, fui despertando até que sentei à beira da 
cama, me espreguicei lentamente e de relance pude 
contar no cinzeiro, quase cheio, as testemunhas da 
última noite em claro. Juntei as sandálias como um 
autômato; encaixei-as nos pés e, com muito custo ru-
mei para o banheiro. Sem perceber, tirei a roupa, e 
sonâmbulo abri a ducha. Debaixo da água que corria 
forte e gelada fiz a primeira reflexão do dia, e vi que a 
situação não iria melhorar tão cedo, não antes que eu 
colocasse a cabeça e principalmente o coração num 
rumo aceitável. Por isso, não demorou e as lágrimas 
foram se misturando, se diluindo na água em direção 
ao ralo. 
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