


Para Jacques Menasche, com quem aprendi que não  

é preciso ser-se corajoso e que depois me ensinou a sê-lo.



Prólogo
Permitam-me fazer minhas as palavras do grande Lou  

Gehrig no seu discurso de despedida, no Yankee Stadium, 
pouco tempo depois de lhe ter sido comunicado, aos 36 anos  
de idade, que o fim da sua vida estava à vista. Hoje, considero-me  

o homem mais sortudo à face da Terra.

Considero-me e sou.
Tinha aproximadamente a mesma idade de Lou quan-

do, em 2006, e no auge da minha carreira de ensino, me foi 
diagnosticado um tumor cerebral e me foram dados meses de 
vida. Sete anos depois e aqui sentado, na minha casa em Nova  
Orleães, inválido e praticamente cego, sinto-me feliz por ainda 
poder apreciar, pela janela, a beleza das magnólias cor-de-rosa, 
por poder olhar para os que amo, por me rir com os meus ami-
gos e por ter esta oportunidade de partilhar a minha história. 

Sou realista. Não existe qualquer razão para ainda estar 
vivo. Esta doença nunca me deixa esquecer que será ela, e não  
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eu, que irá vencer, no fim, este medir de forças. O cancro irá 
levar a melhor, eu sei.

No entanto, à medida que perco a visão e o meu mundo se 
escurece, à medida que os meus braços enfraquecem ao ponto 
de já não conseguir levantar o garfo para comer e as minhas 
pernas definham, escolho gozar o pouco tempo que ainda me 
resta da única maneira que sei: com alegria.

Já não me é possível dar aulas, como dantes. No entanto, 
a minha esperança é, ao partilhar as minhas experiências e li-
ções, especialmente às portas da morte, que outros sejam lem-
brados do quão preciosa a vida é. Nunca a estimei tanto como 
agora, quando me resta tão pouco tempo.

E mais uma vez, faço minhas as palavras da lenda do ba-
sebol, conhecida como o cavalo de ferro, no seu discurso de 
despedida:

Termino este discurso dizendo que posso não ter tido muita sorte,

mas tenho muitas razões para viver.

Até ao meu último suspiro, viverei.



1
O meu ouvido esquerdo zumbia. Não pensava muito nisso,  

a não ser pelo facto de ser irritante, à semelhança de um daque-
les incómodos mosquitos que andam à volta da cabeça como um 
carrossel num parque de diversões. No entanto, este zumbido 
era dentro da minha cabeça. Tentei ignorá-lo até que um dia, me-
ses depois de ter começado, o som transformou-se num tremor 
que me atravessava a cara, pelo lado esquerdo do corpo e até à 
ponta dos dedos dos pés. Disse para mim mesmo que estava 
na altura de ir ao médico. A Paula marcou a consulta. No nosso 
casamento, ela era a responsável por tudo o que envolvia organi-
zação. Sem a Paula, ficaríamos sem eletricidade antes de eu me 
lembrar que a conta da luz não tinha sido paga.

Fui ao meu médico de família, que me reencaminhou para 
um otorrinolaringologista e que chegou à conclusão que era 
necessário ir a um neurologista. Chamava-se Dr. Paul Damski. 
Era jovem, pouco mais velho do que eu na altura, 34 anos,  
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e pareceu-me ser acessível e frontal. O tipo de pessoa com  
o qual me identifico. Esperava que os sintomas indicassem um 
nervo beliscado ou um tique nervoso mas, em vez disso, foi- 
-me pedido para realizar uma série de exames; todos eles com 
siglas: EEG, ECG, TAC, RM. Senti um grande alívio quan-
do os primeiros nada indicaram. O último teste, a ressonân-
cia magnética (RM), tinha uma história para contar, afirmou  
o Dr. Damski. Teria de esperar uns dias pelo resultado. Ninguém 
gosta de esperar e eu não sou exceção, portanto, concentrei-me 
na única coisa que sabia que me iria ocupar a cabeça durante 
esse tempo. Entreguei-me ao trabalho.

Não é por acaso que a Coral Reef Senior High é famosa, 
em Miami, pelas suas longas listas de espera. Alunos de todo  
o país competem entre si para entrar numa das suas seis es-
colas especializadas — Bacharelato Internacional, Ciências 
Agrárias e Engenharia, Gestão e Finanças, Relações Públicas 
e Direito, Ciências da Saúde e Artes Visuais e do Espetáculo.  
A seleção é feita por sorteio, exceto para a Academia de Artes 
Visuais e do Espetáculo. Os alunos desta escola têm de fazer 
uma audição para entrar e a competição é aguerrida. Com tan-
tos aspirantes a artistas, a atmosfera é semelhante à que se vive 
no filme Fama. As raparigas e os rapazes estão constantemente 
a ensaiar canções e passos de dança nos corredores. Era impos-
sível não estar de bom humor naquele sítio. Até ter adoecido, 
nunca tinha faltado um dia.

Eu fazia parte da equipa original quando a escola abriu, em 
1977. Foi o meu primeiro trabalho como professor e, na verdade, 
com 25 anos, não era muito mais velho que os meus alunos.  
A maior parte dos meus 16 anos nesta escola foi passada a ensi-
nar alunos no último ano do ensino secundário e do curso inten-
sivo de Inglês. Adorava observar aqueles jovens de 15 e 16 anos 
a confrontarem-se com as primeiras grandes decisões das suas 
vidas — carreiras futuras, relacionamentos, onde viver, em que 
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universidades estudar e o que estudar — ao mesmo tempo que 
estavam a aprender a conduzir, a terem a experiência de um  
primeiro emprego e a passarem pelas experiências trazidas por 
drogas, álcool, sexo, identidade e liberdade. É uma altura trans-
cendental para os jovens. No entanto, surpreendentemente, ain-
da que estejam a ganhar independência e estejam ávidos de ter 
mais, a maioria deles ainda não se fartou da escola. E eu sentia- 
-me muito privilegiado por fazer parte das suas metamorfoses.

Uma das maneiras pela qual tentei demonstrar que não 
queria ser apenas mais um professor para estes miúdos era dei-
xar a porta da minha sala de aula sempre aberta. Normalmente, 
havia meia dúzia de alunos que passavam lá a hora de almo-
ço. Em muitas ocasiões, alguém estava a ensaiar falas, a cantar,  
a dançar, a tocar violino ou guitarra. Sem contar com as vezes 
que uma aluna chegava à sala a chorar por causa de um namo-
rado ou de uma nota baixa, e isso costumava acontecer antes ou 
depois das aulas, vivia-se um ambiente muito alegre.

E era esse o ambiente no dia em que soube o meu diagnóstico.
Estávamos na véspera do dia de Ação de Graças, o meu fe-

riado favorito. Estava sentado na minha secretária e ali ao lado 
estava a minha melhor amiga do trabalho, Denise Arnold, que 
orientava teses de Inglês. A Denise é pequena e come como 
um periquito. Quando calhava a vê-la comer qualquer coisa, 
eram uns quantos M&Ms de um pacote que ela guardava na 
sua secretária. Normalmente, eu comprava algo saudável para 
o almoço e tentava espicaçá-la, convencendo-a a provar. Nesse 
dia, estávamos a dividir uma salada da cantina e a comentar 
a sorte que tínhamos por estarmos a comer pepino no nosso 
recipiente de plástico, com alface iceberg murcha e pedaços de 
pão empapados. Entravam e saíam jovens a todo o momento. 
Quando estávamos já a acabar a refeição, o meu telemóvel to-
cou, com o toque do emblemático videojogo Mario Brothers. 
Abri-o e vi o número do meu médico no ecrã.
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— Está? — disse eu, levantando-me da minha secretária.
— Daqui fala a enfermeira do Dr. Damski — disse a voz do 

outro lado. — Já temos os resultados do seu exame.
Creio que tenha a ver com a minha natureza otimista mas 

estou sempre à espera que esteja tudo bem.
— Ah, fantástico! E quais são os resultados? — disse eu, 

com uma voz alegre.
Ela hesitou tempo suficiente para que o meu coração estre-

mecesse.
— Não — disse ela. — Tem de vir cá. E é necessário que 

venha acompanhado.
Tive a sensação que ela me tinha dado um soco na barriga.
— Neste momento estou na escola e só posso ir aí mais 

tarde — disse eu.
O medo consegue mesmo pregar partidas à nossa men-

te. Acho que estava na esperança de que ao dizer que não era 
possível ir para lá naquele momento — agarrando-me à nor-
malidade da minha vida antes daquele telefonema — poderia 
alterar os resultados e levar a enfermeira a dizer «Ah, não tem 
problema, marcamos para outro dia.» Mas não foi o que ela fez.

— Não se preocupe com as horas — disse ela. — O doutor 
espera.

Agora ela estava a dar-me socos com luvas postas.
— Ok — disse eu.
Fechei o meu telefone com um estalido e virei-me para 

olhar para a Denise.
Ela estava de boca aberta, de olhos abertos com apreensão.
— Os meus resultados estão prontos — disse eu. — Eles 

disseram-me que tenho de ir buscá-los. Isto só pode significar 
que são más notícias.

A minha amiga olhou para mim de modo reconfortante.
— Vai estar tudo bem, David — disse ela. — Eu sei que 

sim. Vá lá! Tu és invencível.
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Não sei como fui capaz de dar aulas nessa tarde. Lembro- 
-me de momentos em que estava tão envolvido em discussões 
com os meus alunos que me esqueci do médico. No fim do dia, 
caminhei até ao parque de estacionamento com a Denise. Con-
versámos sobre o que aí vinha, como é que eu estava a encarar a 
situação, esse tipo de conversas. Quando cheguei ao meu carro, 
virei-me para ela e disse:

— Este é o último momento em que as coisas vão ser nor-
mais.

Quem me dera ter conseguido ficar parado no tempo.
Sentei-me ao volante, aumentei o volume do rádio e dirigi- 

-me para norte, na Palmetto Expressway, para apanhar a mi-
nha mulher. A Paula é professora de História noutra escola de 
Miami. Ela não tinha carta de condução, portanto eu levava-a  
e trazia-a da escola. Era a nossa rotina. Quando eu cheguei, 
ela estava à espera à porta da escola, como fazia sempre. En-
trou para o lugar do passageiro e eu baixei o volume da música  
e contei-lhe a novidade.

Ela tentou manter-se calma mas estava tão em pânico 
quanto eu.

A viagem até ao médico pareceu durar uma eternidade 
mas foi demasiado rápida para mim. Continuava a pensar que 
quanto mais pudesse adiar o que o médico tinha para me dizer, 
mais poderia fingir que tudo iria acabar bem. A minha boca 
estava seca e o meu estômago cheio de nós. A Paula tentou 
fazer conversa de circunstância e eu estava grato pelo esforço 
dela mas não ouvi nem uma palavra do que ela disse. Apenas 
abanava a cabeça para cima e para baixo e tentava não perder 
o fôlego.

Como prometido, o Dr. Damski estava à minha espera quan-
do eu cheguei. A enfermeira levou-nos até ao seu gabinete sem 
travar contacto visual connosco. A porta do gabinete estava aber-
ta. O Dr. Damski estava sentado atrás da sua secretária quando 
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eu e a Paula entrámos. O seu cabelo castanho estava mais cur-
to desde a última vez que eu o tinha visto e ele estava com 
uma bata branca e um estetoscópio à volta do pescoço.

— Sentem-se — disse ele, apontando para duas cadeiras 
castanhas de vinil viradas para a sua secretária.

Começou a falar de termos médicos que eu não perce-
bia. «Glioblastoma multiforme?» Nem conseguia pronunciar  
o nome, quanto mais percebê-lo.

— Ok, deixem-me mostrar-vos — disse o Dr. Damski.
Atrás dele, um grande monitor de computador mostrava 

uma imagem de mau agouro. Para mim, parecia ser um tes-
te de Rorschach, uma grande e exuberante mixórdia de preto, 
branco e cinzento em forma de turbilhão. O médico virou-se 
para o monitor e apontou.

— Este é o seu cérebro — disse ele, como que a constatar 
um facto.

Eu reposicionei a minha cadeira para ver melhor e a Paula 
levantou-se e veio para trás de mim. Não fazia ideia do que 
estava a ver. Ele apontou para uma massa branca num fundo 
cinzento. Para mim, parecia ser algo que apareceria num bole-
tim meteorológico — uma nuvem de furacão num ecrã de um  
radar Doppler. O furacão na minha cabeça era um tumor, disse- 
-me ele. Isso estava claro mas eu tinha milhões de questões.  
O professor que há em mim apoderou-se da situação.

— O que é que isso significa? — perguntei. — É benigno?
Boa tentativa.
O Dr. Damski pousou a prancheta e a caneta e olhou-me 

nos olhos. Mexia-se, de modo desconfortável, na cadeira.
— Nenhum tumor no cérebro é benigno — disse ele.
— É cancerígeno?
— Sim, trata-se de cancro.
Foi como se me tivesse dado um tiro no plexo solar. Não 

tinha ar. Senti-me derrotado. Oco. Ao ver o horror na minha 
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expressão, o médico tentou suavizar o impacto que tinha cau-
sado.

— No entanto, ainda não sabemos muito, David — disse 
ele. — Precisamos de fazer uma biopsia.

Uma biopsia para quê? Ele já tinha dito que era cancro.
— Precisamos de mais informação — disse o Dr. Damski. 

— Queremos saber a que velocidade é que o tumor está a cres-
cer. Ou talvez tenha estado aí durante 20 anos e tenha vindo  
a crescer muito lentamente.

«Ok», pensei. «Eu aguento uma biopsia.» Nessa altura não 
sabia que isso envolvia remover uma parte do meu crânio.

— Pode esperar até às férias de verão? — perguntei.
Ele contraiu os lábios, da mesma maneira que eu costuma-

va fazer quando um dos meus alunos me colocava uma ques-
tão que me parecia ser especialmente ingénua.

— Não, isso é muito tempo — respondeu ele.
— Ok. Então que tal esperar até às férias de Natal? Só falta 

um mês.
— Sinceramente, não sei se você aguenta até lá — disse ele.

Afastei-me dele como se tivesse levado uma 
bofetada. E os golpes continuavam.  Sem 

tratamento, a minha esperança de vida era de 
cerca de dois meses, explicou o Dr. Damski. 

Olhei para o seu gabinete. As paredes estavam pintadas da 
cor das batas dos hospitais, mas mais esbatidas, e as obras de arte 
eram um cartaz da medula e do cérebro. No canto, uma marque-
sa de aço inoxidável envolvida em papel branco e quebradiço. Era 
um espaço tão frio e clínico. Não devia estar num ambiente, no 
mínimo, confortável quando me é dito que vou morrer?

— Até quando posso continuar a ser eu? — perguntei.
Já sabia a resposta. Esse tempo tinha passado.
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A Paula foi estoica mas eu desmoronei. Pedi licença 
para sair e fui até ao parque de estacionamento telefonar ao 
meu irmão. O Jacques era oito anos mais velho, um editor  
e jornalista freelancer. Mesmo com o seu horário frenético, ele 
sempre esteve lá para mim. O Jacques era o meu rochedo. Quan-
do ouvi a sua voz, caiu-me tudo. Mal conseguia falar. «Cancro 
no cérebro. Terminal. Somente alguns meses de vida.» Eu ti-
nha 34 anos, porra. Adorava o meu trabalho. Amava a minha 
mulher. Amava a minha vida. Pode parecer um lugar-comum, 
mas quando nos é dada uma sentença de morte pensamos mes-
mo para nós «Como é que isto pode estar a acontecer? Quando  
é que vou acordar deste pesadelo horrível?»

E foi isso que eu disse ao Jacques, entre soluços. Como  
é que isto pode estar a acontecer? Eu tentei ser uma boa pessoa. 
Tentei fazer as escolhas certas. Bati com a cabeça? Comi qual-
quer coisa que não devia?

— David — disse ele, finalmente. — Tens de ser mais forte 
do que isso.

Este era o meu irmão. Levanta a cabeça. Enfrenta isto. Sê 
valente. Eu queria ser isso para o Jacques. Para a Paula. Para os 
meus alunos. Não queria parecer fraco, impotente, fora de con-
trolo. Respirei fundo, respirei fundo outra vez e, então, vindas 
não sei de onde, verteram-se palavras da minha boca que eu 
nunca esperaria.

— Não te preocupes, tenho tudo controlado — disse eu.
E mais estranho do que ouvir estas palavras era saber que 

tinha tudo controlado.



2
Depois de nos termos desfeito num grande choro, a Paula 

e eu fomos até à casa dos meus pais no dia de Ação de Graças. 
A diferença que um diagnóstico fatal faz. Antes disso, eu mal 
podia esperar pelo dia de Ação de Graças. Era o meu feriado 
preferido e o único em que a Mãe abria todas as exceções, uti-
lizando os melhores talheres e o melhor serviço de jantar e até 
os copos de cristal, que tiniam a cada toque. Toda a minha fa-
mília mais próxima estaria lá — a Mãe e o Pai, o Jacques e a sua 
mulher, Tal, e os seus filhos, Emanuel e Noah, e o meu irmão 
mais velho, Maurice, a sua mulher, Michelle, e os seus filhos,  
Jacques e Zach (nenhuma rapariga tinha nascido na família em 
mais de 30 anos) — assim como alguma família mais afastada. 
Normalmente, havia entre 20 a 35 pessoas. Eram precisas me-
sas longas e desdobráveis que se alongavam pela sala de jantar 
até à sala de estar para todos caberem. Era sempre a melhor das 
alturas. As pessoas começariam a chegar por volta das cinco  
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da tarde e o Jacques e eu fazíamos de bartenders enquanto to-
dos estavam sentados a pôr a conversa em dia antes do jantar.  
O evento principal tinha lugar por volta das sete e, como gran-
de atração, havia sempre um peru do tamanho de um carro, 
com todos os enfeites habituais.

A viagem de Miami até à casa dos meus pais em Pembroke 
Pines, uma cidade em tons pastel, demorava cerca de 40 mi-
nutos. Como ainda estava a tirar a carta, a Paula tinha um  
documento provisório que lhe permitia conduzir e ainda que 
ela, regra geral, fizesse tudo para não ir ao volante, desta vez 
ofereceu-se para guiar, o que me deixou satisfeito. Já tinha de-
cidido que iria ser forte ao contar aos meus pais sobre o cancro, 
mas eu temia a conversa e tentava preparar-me para ela. Eu 
sabia que a Mãe ficaria desfeita e a última coisa que queria era 
arruinar aquele que era, para ela, o dia mais especial do ano.

O Jacques e a sua família já lá estavam quando a Paula  
e eu chegámos. Tinham chegado de Nova Iorque umas horas 
antes. Estávamos todos sentados na sala de estar e eu decidi 
que aquela altura era tão boa como qualquer outra para dar 
a notícia aos meus pais. Ainda faltavam horas para os outros 
convidados chegarem, portanto todos teriam tempo de recu-
perar. Com uma consciência aumentada da minha linguagem 
corporal, tentei mostrar-me autoconfiante: «Encosta-te para 
trás. Cruza as pernas. Não cruzes os braços. Põe um ar calmo.» 
Os meus pais estavam sentados à minha frente, num sofá para 
dois (estavam prestes a celebrar 47 anos de casados e ainda se 
sentavam sempre lado a lado).

— Bem — disse eu, com a descontração de quem apresenta 
o boletim meteorológico. — O Dr. Damski já me deu os resul-
tados da ressonância magnética.

A cara da Mãe ficou congelada.
A Tal, pressentindo que iria ser uma conversa séria, ou tal-

vez porque o Jacques já lhe tivesse contado, levantou-se para 
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juntar os rapazes e trazê-los para a conversa. Ao princípio, es-
tava receoso que, com 11 e 8 anos de idade, eles fossem dema-
siado novos para ouvir o que eu tinha a dizer mas, ao mesmo 
tempo, ter os meus sobrinhos ali dava-me mais motivação para 
me manter descontraído e para ser tranquilizador.

— E então? O que é que ele disse? — perguntou a Mãe.
Ao ver o medo nos olhos dela, quis chorar. No entanto, isso 

deitaria por terra o meu objetivo. Em vez disso, qual papagaio, 
repeti o que o Dr. Damski me tinha dito, utilizando o mesmo jar-
gão médico que ele, que eu não tinha percebido mas que, mais 
tarde, encontrei na Wikipédia: O glioblastoma multiforme é um 
tumor primário maligno do cérebro, o mais comum e agressivo 
em seres humanos. Envolve células gliais e representa 52% dos 
casos de tumores cerebrais de tecido funcional e 20% de tumo-
res intracranianos. O glioblastoma multiforme é raro, com uma 
incidência de 2–3 casos por 100 000 pessoas. O tratamento pode 
envolver quimioterapia, radioterapia e intervenção cirúrgica.

Não disse a última parte: «A média de sobrevivência com 
tratamento é de 15 meses. A média de sobrevivência sem trata-
mento é de quatro meses e meio».

A minha mãe desfez-se em lágrimas — o tipo 
de lágrimas guardado para a angústia que tem 

o poder de nos incapacitar. Fiquei assustado e o meu 
 coração estava a partir-se aos bocados por ela.

— Mãe — disse eu, de modo reconfortante. — Eu amo-te 
mas é preciso que mantenhas a calma. Vai ficar tudo bem comi-
go. Tudo vai ficar bem.

— O que é que isto tudo significa? — perguntou ela, engas-
gada com as palavras entre uivos.

Olhei para a Paula, que estava sentada ao meu lado, na  
esperança de que ela tivesse uma resposta, mas ela nada disse. 



A LISTA DE PRIORIDADES | 22

Portanto, decidi demonstrar o que se passava comigo, tal como  
o médico tinha feito. Com os meus punhos juntos, comecei a falar:

— O nosso cérebro é deste tamanho — abri a minha mão 
direita. — Esta mão representa o meu cérebro saudável, que 
está a ser esmagado contra o crânio por este tumor em expan-
são — disse eu, levantando o meu punho direito.

O meu sobrinho de 11 anos, o Emanuel, entrou na conversa.
— Como é que apanhaste isso? — perguntou ele.
Boa pergunta.
— Não sei — respondi eu, honestamente. — É assim mes-

mo, acontece a algumas pessoas. É muito raro e a maioria das 
pessoas que o apanham costumam ser crianças ou pessoas 
muito velhas. Na verdade, é uma coisa muito boa que alguém 
como eu tenha apanhado esta doença. Sou saudável e forte em 
todos os outros aspetos e tenho todas as hipóteses de curar isto.

Pareceu-me ser convincente, até para mim.
O meu pai é um artista, tem uma grande sensibilidade  

e sabe expressar-se com grande beleza através da pintura, mas 
não tanto com as palavras. A sua maneira de lidar com a notícia 
foi através da negação.

— Ok — ele disse, por fim, com a sua brevidade caraterísti-
ca. — Tu és capaz de lidar com isto. Vais ficar bem.

Missão cumprida. O Pai mudou o assunto e começou a falar 
sobre um dos seus amigos que sofria de epilepsia (dizendo 
que, pelo menos, eu não sofria daquilo!) e nós começámos  
a falar de coisas habituais, tal e qual a família que éramos antes 
de a palavra cancro ter arrombado as nossas vidas.

Mais tarde, quando todos já tinham chegado, tios, tias, 
primos, primas e velhos amigos de família, tentei agir como  
o velho David. Despreocupado. Sempre bem-disposto. Tanto 
quanto sabia, mais ninguém sabia da minha doença e isso 
fazia com que fosse mais fácil não me lembrar dela durante  
o resto da noite. Mas estava errado. Enquanto o Jacques e eu 
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misturávamos bebidas e decantávamos vinho, o meu primo 
Danny veio falar comigo de forma casual.

— Ouvi dizer que estás doente — disse ele.
Respirei fundo e voltei à personagem que tinha ensaiado 

para os meus pais. 
— Ah, sim, eles estão a ver o que se passa com a minha ca-

beça — disse eu, a tentar o meu melhor para soar descontraído.
— Tens cancro? — perguntou.
Suspirei e tentei manter a mesma descontração.
— Não fiz a biopsia. Ainda não sabemos de nada.
Sim, estava a mandá-lo embora mas o Danny não estava  

a perceber.
— Que tipo de cancro é? — disse ele.
Tinha passado a última noite a analisar a papelada que  

o médico me tinha dado e estava a recitar todas essas palavras 
ao Danny, usando termos que eram demasiado técnicos para 
ele os compreender. Eu também não tinha percebido nada, da 
primeira vez que os li.

— Tenho glioblastoma multiforme — disse. — Tem 43 mi-
límetros de diâmetro.

O Danny fez um olhar vazio, portanto tentei outra vez.
— É um tumor no meu lobo temporal direito com o tama-

nho aproximado de uma bola de golfe.
— Como te sentes? — perguntou.
Não sei o que é que fez com que me deixasse levar por um 

momento de abandono, mas tudo o que tinha estado a acumu-
lar-se aqui dentro transbordou. Descrevi as sensações de dor 
cintilantes que sentia pelo lado esquerdo do meu corpo e as 
convulsões que me deixavam adoentado e cansado.

— Sinto isto pelo menos umas cinco vezes por dia — disse 
eu. — E parece sempre que recebo choques elétricos.

Olhei para ele novamente e, desta vez, vi os seus olhos  
repletos de lágrimas.
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— Lamento — disse ele. — Isso é horrível. Lamento.
Ele repetiu-o e repetiu-o. Eu disse que também o lamenta-

va. Lamentava ter-me descuidado e ter estragado o dia de Ação 
de Graças dele.

Naquele momento, pensei para mim mesmo: «David… tu 
não faças isso outra vez! Contar a verdade sobre o teu cancro 
é uma coisa miserável para os outros. O que eles precisam de 
ouvir é algo que os deixe descansados. De qualquer maneira, 
eles não podem fazer nada quanto a isso. A partir de agora diz- 
-lhes que está tudo bem. Dessa maneira eles vão ficar a pensar 
que está mesmo tudo bem.»

Ao ver a reação do meu primo, apercebi-me que, se contas-
se demasiados detalhes sobre o meu estado de saúde, as pes-
soas deixariam de partilhar os seus problemas comigo, com 
medo que isso se tornasse um fardo para mim. Era a última 
coisa que queria. 

Sabia que o cancro me iria mudar mas não podia 
permitir que me deixasse desprovido das 

caraterísticas que mais valorizo em mim, entre
 elas, e principalmente, otimismo e empatia. 

Sempre encorajei e ajudei os outros — e seria o último a ter 
pena de mim e a pedir ajuda.

Portanto, comecei a desempenhar o papel que me iria 
acompanhar nos próximos seis anos.

— Como estás?
— Não me posso queixar. E tu?
Era um papel que haveria de se colar à minha pele e no qual 

acabaria por acreditar.
Insisti que fosse eu a levar o carro quando saímos da casa 

dos meus pais nessa noite. Acabaria por ser uma das últimas 
vezes que guiei o meu amado Mustang antes de o termos  
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trocado por algo mais sensível — algo que parecia, para mim, 
uma torradeira, mas que era seguro o suficiente para a Paula. 
Durante 13 anos, tinha sido sempre eu a conduzir e a levá-la 
a todos os sítios: à mercearia, às consultas, às lojas onde ela 
comprou cada par de sapatos. Agora ela falava em, finalmente, 
acabar as aulas para tirar a carta de condução. Reparei de ime-
diato na ironia. Ela apercebeu-se de que não podia depender de 
mim. Provavelmente, eu já estaria morto quando ela aprendes-
se a estacionar em espinha.

Chegámos a nossa casa por volta da meia-noite. A Paula foi 
logo para a cama mas eu não conseguia dormir, por isso decidi 
levantar-me e preparar o plano de aulas para a próxima segun-
da-feira. Sentei-me à secretária e fiquei em pânico, como se um 
raio me tivesse atingido. «Os meus alunos!» pensei. «Vou ter 
de tirar uns dias para a biopsia. Nunca tirei um dia na escola. 
Eles vão querer saber onde é que eu vou estar. O que lhes hei 
de dizer? O que posso dizer?»

Nesse fim de semana, passei quase todo o tempo em que 
estive acordado a preparar o meu discurso e a repeti-lo até que 
me soasse bem. Escrevi e rescrevi notas e falei para mim mes-
mo em frente ao espelho, para me assegurar de que as minhas 
expressões faciais correspondiam à mensagem que eu queria 
transmitir. No domingo, à meia-noite, tinha tudo preparado.
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Tinha preparado até a maneira como entraria na sala de aulas. 

O meu modo de andar tinha de ser o correto. Confiante e com 
tudo sob controlo. Durante o fim de semana, enquanto ensaiava  
o discurso sobre o meu cancro, decidi que precisava de um adere-
ço, mais para os meus miúdos do que para mim. Achei que os iria 
distrair da verdade ardente do meu diagnóstico. Os adolescentes 
são sensíveis (um eufemismo, eu sei) e para muitos dos meus es-
tudantes esta seria a primeira vez que seriam confrontados com 
uma doença. Tinha de fazer isto da maneira certa. Era necessário 
falar da minha doença mas de uma maneira que não os assus-
tasse ou alienasse (fiquei surpreendido por descobrir a quanti-
dade de pessoas que pensa que o cancro é contagioso). O meu 
cancro não era algo que eu pudesse manter em segredo — afinal 
de contas, eu sabia o que me esperava, se tivesse sorte suficiente 
para chegar ao «que me esperava» — e os efeitos das operações,  
da quimioterapia e da radiação certamente iriam revelá-lo.
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Além disso, nunca escondi coisas dos meus miúdos. Eu era 
um defensor aguerrido da verdade, mesmo que a verdade fosse 
assustadora ou tivesse consequências. Ao longo dos anos, pre-
senciei os benefícios de haver abertura na sala de aula e como 
isso dava, aos alunos, uma sensação de libertação que não seria 
possível se não vivessem vidas autênticas. Todos os semestres, 
depois de uma das nossas discussões regulares sobre a hones-
tidade e sobre sermos verdadeiros connosco, um rapaz ou uma 
rapariga acabavam por admitir a sua verdadeira orientação se-
xual e eu nunca vi efeitos negativos nisso. Presenciei miúdos 
a confessar cortarem-se ou queimarem-se e outras verdades 
pessoais e dolorosas. Tinha consciência de que assumir aqui-
lo era difícil para eles e tinha perfeita noção da coragem que 
era preciso para o fazerem. Via, no entanto, como isso mudou 
as suas vidas quando eu e os seus colegas os aceitávamos pelo 
que realmente eram. Presenciei aqueles alunos a florescerem,  
a partir do momento em que o fardo dos seus segredos lhes era 
retirado, e eles e os seus colegas aprenderam uma lição preciosa:  
a confiança cria respeito. 

Era necessário que os meus estudantes soubessem 
que eu confiava o suficiente neles para partilhar 

a passagem mais sagrada da vida. A morte. 

Apenas tinha de o fazer de uma maneira que os fizesse 
sentirem-se seguros. «Aplica o que ensinas», disse para mim.  
«Os teus miúdos precisam de saber isto. Eles vão ter de passar 
por isto contigo. Faz com que seja agradável para eles.» Achei que 
um pinguim em peluche, com um chapéu que mais pareciam 
rastas, iria aliviar um bocado a minha confissão. Não sei como ar-
ranjei o pinguim; deve ter sido uma prenda de um aluno. Estava 
feliz por o ter encontrado naquele fim de semana. Dei o nome de 
Winslow ao pinguim. O nome simplesmente ocorreu-me.
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Segunda-feira. Que belo dia que estava, um quadro cristalino 
de Miami. Entrei na sala da minha turma do primeiro período 
com um sorriso na minha cara e com o Winslow nos meus braços.

 — Bom dia! — disse eu. — Como estão?
Tirei o banco que estava atrás da minha secretária e sentei 

lá o Winslow. Coloquei-me à direita dele, um pouco recuado.
— Tenho uma coisa para vos contar — disse eu. — Aproxi-

mem as vossas secretárias.
Os miúdos começaram a segredar entre eles e a olhar uns 

para os outros como se eu estivesse senil.
— Ok, o que é que se está a passar? — perguntaram. — 

Que jogo é este, Menasche?
Ri-me com eles.
Quando todos se instalaram nos seus lugares, olhei para  

o Winslow e comecei a falar.
— Contei-vos que não me tenho andado a sentir bem — 

disse eu, num tom animado. O Winslow assentiu com a cabe-
ça. — Lembram-se do zumbido que tinha no ouvido? — per-
guntei. — Bem, a boa notícia é que não há nada de errado com 
o meu ouvido! — respirei fundo e prossegui. — Mas fiz mais 
exames e eles revelaram que tenho um tumor no cérebro.

Olhei para a turma. Os meus miúdos, que há apenas um 
momento se riam e faziam espetáculo, estavam taciturnos  
e calados. 

— O que é um tumor? — perguntou alguém.
— Um tumor é uma massa – disse eu. O súbito silêncio na 

sala era desconcertante. A minha sala de aula sempre vibrou 
com os ruídos excitados da aprendizagem e da partilha. Uma 
outra aluna interveio.

— O meu tio teve cancro e morreu — disse ela, desfazendo- 
-se em lágrimas. 

— O professor vai morrer? — perguntou outro aluno.
— Um dia – disse eu. — Para já, não.
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 Notei o quão difícil estava a ser para eles receber a notí-
cia. Pensei no meu primo Danny e percebi que tinha de me 
recompor.

— Ei! — disse eu. — Não é preciso ficarem tristes. Tenho 
uma ótima vida! Toda a gente tem o seu fardo para carregar  
e este é o meu. — Pus o Winslow de parte e lancei-me num dis-
curso animador, dizendo-lhes que não ia a lado nenhum e que 
não julgassem que iam ver-se livres de mim tão facilmente.

E então, repeti o meu novo mantra.
— Não se preocupem — disse eu. — Tenho tudo controlado.

Pertenci àquela turma. Estava sentada na 
primeira fila. Fazia-o sempre. O Sr. Menasche 
entrou com o Winslow. De início, não percebi 
exatamente o que se estava a passar. Mas depois, 
ele começou a falar. Começou da forma como 
começava sempre as aulas, como se fosse con-
tar-nos uma história. Mas então ouvi a palavra 
«cancro». Fiquei em choque. Comecei a chorar. 
Pensei que já não estaria connosco no dia se-
guinte. Senti-me tão impotente e só. Senti-me 
triste por mim, mas também pelos alunos que 
nunca chegariam a ter a oportunidade de o ter 
como professor.

Era único. Daqueles que nos ensinam lições 
que recordamos muito depois de deixarmos  
a sala de aula. Tratava-nos com respeito e nós 
respeitávamo-lo tanto. Bolas, ele até nos dizia 
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que podíamos escrever bilhetinhos uns aos ou-
tros nas aulas. Ele dizia:

— Sou professor de Inglês! Porque não  
havia de vos encorajar a ler e a escrever?

As suas aulas eram tão cativantes que nem 
sequer nos passava pela cabeça escrever bilhe-
tinhos aos amigos. Queríamos apenas absorver 
tudo, fazer parte, aprender.

Não suportava a ideia de que ele deixaria de 
estar entre nós. Ou, pior ainda, de que sofres-
se por muitos anos. Não sabia o que dizer nem  
o que fazer. Tudo o que consegui fazer foi cho-
rar. Então ele disse algo que nunca esquecerei. 
«Não se preocupem. Tenho tudo controlado.» 
Nunca fiquei tão orgulhosa de alguém na minha 
vida. O meu coração estava cheio quando saí da 
aula. E eu estava a sorrir.

— Gyzelle Rodriguez,

Coral Reef Senior High School

Turma de 2008




