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cientificamente comprovada. E é melhor ciência, esse “mea culpa”, não se restrinque assim seja. De qualquer forma, ge só aos membros da família do suicida
quando sei de algum caso, fico muito – vale também para os amigos, para tochocada, mesmo que não conheça de dos que conviviam com ele.
Voltei a pensar nisso no último sábaperto o suicida.
E isso me comove muito, e me agonia, do, quando um pai, ao me contar que o
porque acredito que não existe solidão e filho havia se suicidado, se fez a pergundesespero maior do que o que sente uma ta da dor: “Ele devia estar passando por
pessoa que dá fim à vida. Mesmo que a muitos problemas, devia estar doente, e
literatura esteja cheia de idéias românti- não percebemos, não pudemos ajudar”.
cas sobre o gesto – o mais famoso é sem Convivi com esse rapaz algumas vezes,
dúvida o de Madame Bovary –, na reali- era um prestador de serviço que usava
E S T A éD aO desiluD E M I Neventualmente.
A S - T E R Ç A - FTinha
E I R Atudo
, 1 2 para
D E dar
A G OcerSTO
dade, o fundamento de todos
são, a falta de aceitação dos percalços to na vida:Cera
U Lsimpático,
T U R A educado, res-

que eu tinha feito por ele. Na realidade,
nem tinha feito quase nada, ou nada.
Mas ele não só estava muito agradecido,
como também comovido. Tinha os olhos
cheios de lágrimas, o que me chamou a
atenção – mas, na correria do cotidiano,
aquela emoção acabou sendo esquecida.
Até que fiquei sabendo que ele havia se
matado. Depois de um dia com a família, sem dar a menor demonstração de
que estava em estado de sofrimento. Fazendo as contas, conferindo um pouco o
D E 2 0 sua
0 3 visita aconteceu na época em
tempo,
que ele se suicidou.
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