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Um

Fui de carro ao consultório médico, dirigindo como se esti‑
vesse estrelando um filme a que Phillip assistia — janelas abaixa‑
das, cabelo esvoaçante e só uma mão no volante. Quando parei 
no sinal, olhei para a frente com um ar misterioso. Quem é ela? 
As pessoas perguntariam. Quem é essa coroa num Honda azul? 
Saí da garagem, caminhei até o elevador e apertei o 12 com um 
dedo descontraído e divertido. Do tipo que topa qualquer coisa. 
Assim que a porta fechou, dei uma espiada no espelho do teto e 
ensaiei a cara que faria se Phillip estivesse na sala de espera. Sur‑
presa, mas não surpresa demais, e como ele não estaria no teto, o 
meu pescoço não estaria tão espichado assim. Enquanto andava 
pelo corredor, fazia a tal cara. Oh! Oh, oi!

Lá estava a porta.

dr. jens broyard
cromoterapia
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Puxei e abri.
Phillip não estava lá.
Levei uns instantes para me recuperar. Quase dei meia‑volta 

e fui para casa — mas se eu fosse, não poderia ligar para ele e agra‑
decer a indicação. A recepcionista me deu uma prancheta com o 
formulário para os pacientes novos; sentei numa poltrona estofada. 
Não havia nenhum espaço que dissesse “indicado por”, então 
escrevi no topo da folha: indicada por Phillip Bettelheim.

“Eu não diria que ele é o melhor do mundo”, Phillip me 
disse no evento de caridade da Open Palm. Ele estava com um 
suéter de caxemira cinza que combinava com sua barba. “Tem 
um doutor especializado em cores em Zurique que é tão bom 
quanto ele. Mas Jens é o melhor em Los Angeles e, certamente, 
o melhor da zona oeste. Ele curou o meu tendão de aquiles.” 
Levantou o pé e o abaixou de volta no chão antes que eu tivesse 
tempo de cheirá‑lo. “Ele passa a maior parte do tempo em Ams‑
terdam e só atende pouquíssimos pacientes, é muito seletivo. 
Diga a ele que foi o Phil Bettelheim quem te indicou.” Ele ano‑
tou o número no guardanapo e saiu sambando.

“Foi Phil Bettelheim quem me indicou.”
“Isso mesmo!”, gritou por cima do ombro. Ele passou o 

resto da noite na pista de dança.
Encarei a recepcionista — ela conhecia o Phillip. Talvez 

ele tivesse acabado de sair. Quem sabe estava sendo atendido 
pelo médico naquele exato momento. Não tinha pensado nisso. 
Prendi o cabelo atrás da orelha e fiquei observando a porta do 
consultório. Depois de um minuto, uma mulher esguia, com 
um bebê no colo, saiu de lá. O bebê balançava um cristal pendu‑
rado num cordão. Olhei bem para ver se tínhamos uma ligação 
maior do que a do bebê com a mãe. Não tínhamos.

Dr. Broyard tinha traços escandinavos e usava uns óculos 
minúsculos e críticos. Enquanto ele lia o meu formulário de 
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paciente novo, eu esperava sentada no sofá carnudo de couro que 
ficava em frente a um biombo japonês de papel. Não havia 
nenhuma varinha de condão ou esfera à vista, mas eu estava prepa‑
rada para uma coisa assim esotérica. Se o Phillip acreditava em 
cromoterapia, isso já me bastava. Dr. Broyard abaixou os óculos.

“Então. Globus hystericus.”
Comecei a explicar o que era, mas ele me cortou. “Eu sou 

médico.”
“Desculpa.” Mas será que os médicos de verdade dizem 

“Eu sou médico”?
Ele examinou calmamente minhas bochechas, enquanto 

espetava um pedaço de papel com uma caneta vermelha. Havia 
um rosto no papel, um rosto genérico com a legenda cheryl 
glickman.

“Essas marcas são…?”
“Sua rosácea.”
Os olhos no papel eram grandes e redondos, mas os meus 

desaparecem completamente quando sorrio, e meu nariz é mais 
batatudo. Mesmo assim, os espaços entre meus traços são perfei‑
tamente proporcionais. Mas até agora ninguém notou. As 
minhas orelhas também: as queridas conchinhas. Uso o cabelo 
preso atrás da orelha e tento entrar em espaços lotados, andando 
de lado, com a orelha em primeiro plano. Ele desenhou um cír‑
culo no pescoço do desenho e encheu de linhas diagonais.

“Há quanto tempo você tem globus?”
“Intermitentemente, há uns trinta anos. Trinta a quarenta 

anos.”
“Já fez algum tratamento?”
“Tentei ver se conseguia fazer uma cirurgia.”
“Cirurgia.”
“Para tirar o caroço.”
“Você sabe que não se trata de um caroço de verdade.”
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“É o que dizem.”
“O tratamento de praxe é psicoterapia.”
“Eu sei.” Não expliquei que eu era solteira. Terapia é para 

casais. O Natal também. Acampar também. Acampar na praia 
também. Dr. Broyard chacoalhou uma gaveta cheia de vidrinhos 
e pegou um com o rótulo vermelho. Olhei de soslaio para o 
líquido completamente transparente. Parecia muito com água.

“É essência de vermelho”, disse rispidamente. Ele percebia o 
meu ceticismo. “O vermelho é uma energia que só apresenta cor 
em seu estado bruto. Tome trinta mililitros agora e depois pela 
manhã, antes da primeira urina.” Engoli um conta‑gotas inteiro. 

“Por que antes da primeira urina?”
“Antes de você se levantar e começar a se mexer — o movi‑

mento aumenta a temperatura corporal basal.”
Refleti sobre a questão. E se uma pessoa acordar e em 

seguida tiver relações sexuais, antes de urinar? Isso, certamente, 
aumentaria a temperatura corporal basal. Se estivesse na casa dos 
trinta em vez dos quarenta, será que ele teria dito antes da pri‑
meira urina ou relação sexual? Esse é o problema dos homens da 
minha idade: eu sou, de certa forma, mais velha do que eles. 
Phillip está na casa dos sessenta, então ele provavelmente me vê 
como uma mulher mais jovem, quase uma menina. Não que ele 
já pense em mim — sou apenas uma pessoa que trabalha na 
Open Palm. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Pode‑
ria acontecer hoje, na sala de espera. Talvez ainda aconteça, se 
eu telefonar para ele. Dr. Broyard me entregou um formulário.

“Dê isso para Ruthie na recepção. Marque uma segunda 
consulta, mas se antes disso o globus piorar, talvez você devesse 
pensar num tipo de terapia.”

“Vou ganhar um cristal desses?”, apontei para o cacho pen‑
durado na janela.

“Uma gota de sol? Da próxima vez.”
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* * *

A recepcionista xerocou a carteira do seguro‑saúde en ‑
quanto explicava que o plano não cobria a cromoterapia.

“A próxima consulta disponível é no dia 19 de junho. Você 
prefere pela manhã ou à tarde?” O cabelo grisalho dela, na altura 
da cintura, era repugnante. O meu também é grisalho, mas está 
sempre arrumado.

“Não sei… manhã?” Estávamos em fevereiro. Até junho eu 
e o Phillip talvez já sejamos um casal, poderemos ir juntos, de 
mãos dadas, à consulta do dr. Broyard.

“Não tem nenhum horário antes?”
“O doutor só atende neste consultório três vezes por ano.”
Dei uma olhada na sala de espera. “Quem vai regar esta 

planta?” Me inclinei e enfiei o dedo no substrato da samambaia. 
Estava úmido. 

“Tem outra médica que trabalha aqui.” Ela deu um tapinha 
nas caixas de acrílico com duas pilhas de cartões do dr. Broyard e 
da dra. Tibbets, lcsw. Tentei pegar um de cada sem usar os 
meus dedos sujos.

“Que tal às 9h45?”, ela perguntou, segurando uma caixa de 
lenço de papel.

Corri até o estacionamento, segurando o telefone com as 
duas mãos. Assim que as portas estavam trancadas e o ar‑condi‑
cionado ligado, disquei os nove dígitos do número do Phillip, e 
hesitei. Eu nunca tinha ligado para ele; nos últimos seis anos era 
sempre ele que me ligava, e só da Open Palm e como membro 
da diretoria. Talvez não fosse uma boa ideia. Suzanne diria que 
sim. Foi ela quem abordou pela primeira vez o Carl. Suzanne e 
Carl eram meus chefes.
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“Se você se sente atraída, não seja tímida”, ela me disse 
uma vez.

“O que devo fazer para mostrar que não sou tímida?”
“Mostre a ele como você é quente.”
Esperei quatro dias, para espaçar as perguntas, e então 

pedi a ela que me desse um exemplo de como ser sexy. Ela me 
encarou por um bom tempo, pegou um envelope velho do lixo 
e desenhou uma pera. “Essa é a forma do seu corpo. Entendeu? 
Bem pequeno na parte superior e não tão pequeno na parte 
inferior.” Então ela explicou sobre a ilusão de óptica de usar 
cores escuras embaixo e cores vivas em cima. Quando eu vejo 
outras mulheres com a mesma combinação de cores, dou uma 
olhada para ver se elas também são peras e sempre são — uma 
pera nunca engana a outra.

Sob o desenho, anotou o número de telefone de alguém 
que ela achava que tinha mais a ver comigo do que o Phillip 
— um pai divorciado e alcoólatra chamado Mark Kwon. Ele me 
levou para jantar no Mandarette, em Beverly. Como não deu em 
nada, ela me perguntou se eu não estava enganada. “Talvez não 
seja do Mark que você não gosta? Talvez seja dos homens?” As 
pessoas às vezes acham isso por causa do meu cabelo; ele é curto. 
Eu também uso sapatos que realmente foram feitos para andar. 
Mocassins ou tênis simples em vez de saltos altos com brilhos. 
Mas será que o coração de uma mulher homossexual dispararia 
ao deparar com um homem de sessenta e cinco anos vestindo 
um suéter cinza? Mark Kwon se casou novamente há uns anos. 
Suzanne fez questão de me contar. Teclei o último dígito do 
telefone do Phillip.

“Alô?”, ele parecia estar dormindo.
“Oi, sou eu, Cheryl.”
“Hein?”
“Da Open Palm.”
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“Ah! Oi, oi! Foi uma festa e tanto, eu me diverti a valer. Em 
que posso ajudá‑la, Cheryl?”

“Só queria lhe dizer que fui ver o dr. Broyard.” Houve uma 
longa pausa. “O cromoterapeuta”, acrescentei.

“Jens! Ele é ótimo, não é?”
Eu disse que achei o terapeuta fenomenal.
Esse era o meu plano, usar a mesma palavra que ele havia 

usado para descrever o meu colar na festa. Ele levantou as contas 
pesadas do meu pescoço e disse: “É fenomenal, onde você com‑
prou?”, e respondi: “Numa barraca na feira”, e então ele usou o 
colar para me puxar para perto dele. “Ei”, ele disse, “gostei, é útil.” 
Uma pessoa de fora, como a Nakako, escritora especialista em cap‑
tação de recursos, poderia achar humilhante, mas eu sabia que era 
apenas uma piada; ele estava gozando do tipo de homem que faria 
uma coisa dessas. Ele fazia esse tipo de coisa havia anos; uma vez, 
numa reunião de diretoria, ele cismou que o zíper nas costas da 
minha blusa estava aberto, e então o abriu ainda mais, às gargalha‑
das. A piada era: Dá para acreditar nas pessoas? As brincadeiras de 
mau gosto que as pessoas pregam? Mas podemos interpretar isso de 
outra maneira, porque imitar uma pessoa grossa é uma forma de 
libertação — como, por exemplo, fingir que você é uma criança 
ou um maluco. Você só pode agir assim com uma pessoa em 
quem você realmente confia, alguém que sabe o quão bom e com‑
petente você é. Depois de soltar o colar, ele teve uma breve crise 
de tosse, que acabou gerando uma discussão sobre o meu globus 
hystericus e o médico de cores.

A palavra “fenomenal” não parecia provocar nenhuma 
reação nele; ele disse que o dr. Broyard era caro, mas valia a 
pena, e começou a entoar uma saída educada. “Bom, então nos 
vemos na reunião de diretoria a…”, mas antes que ele pudesse 
dizer manhã, eu o interrompi.

“Se precisar, é só chamar!”
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“O quê?”
“Estou aqui para ajudá‑lo. Se precisar, é só me chamar.” 
Que silêncio. As cúpulas das catedrais nunca sustentaram 

um vazio tão grande. Ele pigarreou. O som reverberou, ecoando 
pela cúpula, assustando os pombos.

“Cheryl?”
“Sim?”
“Eu preciso ir.”
Eu não disse nada. Ele teria que passar pelo meu cadáver 

para terminar a ligação.
“Tchau”, ele disse, e então, depois de uma pausa, desligou.
Guardei o telefone na bolsa. Se o vermelho já estivesse fun‑

cionando, o meu nariz e meus olhos já estariam tomados por 
uma sensação de ardência, um milhão de pequenas alfinetadas, 
culminando com uma torrente salgada, a vergonha se manifes‑
tava através das minhas lágrimas e em direção à sarjeta. O choro 
subia pela garganta, espalhando‑se, mas em vez de elevar‑se, 
ficou parado ali, no caroço beligerante. O globus hystericus.

Algo bateu no meu carro. Foi a porta do carro que estava ao 
meu lado; uma mulher estava acomodando o filho no bebê con‑
forto. Segurei a garganta e me inclinei para a frente e dei uma 
olhada, mas o cabelo dela tampava o rosto da criança e eu não 
conseguia ver se era um dos bebês que gosto de imaginar que são 
meus. Não biologicamente, mas… familiar. Chamo‑os de Kubel‑
 ko Bondy. Só leva um segundo para verificar; na maioria das 
vezes não percebo o que estou fazendo até já ter feito.

Os Bondy foram amigos dos meus pais por um curto período, 
no início dos anos 70. O senhor e a senhora Bondy e o filho 
pequeno, Kubelko. Mais tarde, quando perguntei a minha mãe 
sobre ele, ela disse que tinha certeza de que não era esse o nome 
dele, mas qual seria o nome? Kevin? Marco? Ela não conseguia se 
lembrar. Os pais bebiam vinho na sala e me mandavam brincar 
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com o Kubelko. Mostre a ele seus brinquedos. Ele ficava sentado, 
em silêncio, perto da porta do meu quarto, segurando uma colher 
de pau que, às vezes, batia no chão. Olhos grandes e pretos, e uma 
papada cor‑de‑rosa. Ele era bem pequeno, tinha menos de um 
ano. Depois de um tempo ele jogou a colher e abriu o berreiro. 
Fiquei observando‑o chorar e esperei que alguém viesse, mas não 
apareceu ninguém. Então o peguei no colo e balancei o seu corpo 
rechonchudo. Ele se acalmou quase que de imediato. Continuei 
abraçando‑o e ele me olhou e eu olhei para ele e ele me olhou e 
eu sabia que ele me amava mais do que amava sua mãe e seu pai e 
que, de uma maneira bastante real e permanente, ele me perten‑
cia. Como eu só tinha nove anos, não estava claro se ele me per‑
tencia como uma criança ou como esposo, mas não importava, 
estava me preparando para o sofrimento. Apertei seu rosto contra o 
meu e o segurei pelo que esperava que fosse uma eternidade. Ele 
adormeceu e eu oscilava entre momentos de consciência, livre de 
tempo e dimensão, seu corpo quente enorme e depois pequeno 
— até que foi abruptamente arrancado dos meus braços por uma 
mulher que se considerava sua mãe. Enquanto os adultos se diri‑
giam à porta agradecendo, em voz alta e de maneira bastante can‑
sada, Kubelko Bondy me encarava com os olhos amedrontados.

Faça alguma coisa. Eles estão me levando embora.
Eu vou, não se preocupe, farei alguma coisa.
É claro que eu não o deixaria navegar pela noite afora, não 

o meu querido menino. Parem! Tirem as mãos de cima dele!
Mas minha voz não era forte o suficiente, nem sequer saiu 

da minha cabeça. Segundos mais tarde, ele navegou pela noite 
afora, o meu querido menino. Nunca mais foi visto.

Só que eu o vi novamente — de novo e de novo. Às vezes 
ele é um recém‑nascido, às vezes já está engatinhando. Esta‑
ciono o carro na vaga e consigo ver melhor o bebê no carro ao 
lado. É só uma criança qualquer.
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