
EDITORIAL

Tudo é efêmero! Tudo é mutável! Tudo aparece e 

desaparece ou desaparece e aparece!  

Uma despedida inesperada. Um sorriso inacabado. 

Um abraço não dado. Um  “eu te amo” não dito...

Repensemos a vida! 
Ame cada segundo! Ame! Ame! Ame!

Assim seguimos com nosso jornal de novembro! 

Mês que nos faz lembrar do que já se foi... e que, de 

alguma forma, ainda é!
Boa leitura!
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CLIMA TEMPO 
Ufa, calor para mais 
de metro!

641 585 609 196 141

EDITORIAL

O Dr. Risoto e eu atendemos um 
menino que tinha no máximo dois 
aninhos - bochechudooo, cabelinho todo 
encaracolado, olhos grandes, parecia 
mesmo um anjo! Ele já estava internado há 
muito tempo, ia e voltava para o hospital. 
Ele ficava acompanhado da avó, que já 
conhecia a gente de longa data.

Um dia Dr. Risoto e eu estávamos no 
meio de uma confusão danada, lá na ala A, 
que fica em frente do CTI. Risoto tocando, 
eu dançando com a mãe de um neném, 
outra mãe descendo até o chão. Veio uma 
enfermeira e falou baixinho na minha 
orelha: “a Dra. Filó está chamando vocês”. 

A gente vai na CTI todo dia de visita na 
Santa Casa, sabe? E a Dra. Filó é a médica 
chefe desse setor. Mas como a gente já ia 
passar lá mesmo, só que mais tarde, eu 
disse: “está bem, vamos só acabar a ala A”. A 
enfermeira me olhou com uma cara séria e 
me disse: “tem que ser agora”. Aí eu entendi 

FILOBOBOSOFIA  
As vezes tenho vontade que 

a relação construída no hospital 
rompa as paredes e vá com o 
paciente e sua família para casa. 

Semana passada, depois de quase 
um ano de convivência entre CTI e 
enfermaria a Má ganhou a liberdade 
definitiva da dor em um dia que 
não estávamos trabalhando. Não 
nos despedimos dela nem de sua 
mãe. Teremos que conviver com a 
frustração de um último abraço que 
não foi dado.  

“Quinho” não parava de gritar 
meu nome quando me via sair do 
elevador no 8º andar do João XXIII. 

— Brisa vem cá! Brisa, música! 
Brisa isso... Brisa aquilo...

Me deixava louca! Ele foi para 
casa num feriado e eu, não estava 
lá.  No dia que ele voltou para trocar 
curativos, corri para reencontrá-lo, 
mas já não sei se ele volta. 

“JS” sempre volta! Tenho até medo 
dele não voltar… 

A Fran já é de casa! 
Sei que não podemos resolver 

tudo nem transformar todas as 
coisas, mas às vezes, um abraço 
pode ser um ponto final importante. 
Porque a gente se apega!

Dra. Brisa

É como um livro, cada dia uma página!  
Passado, presente e futuro!
Recheada de encontros e desencontros! 
Nela, sempre há a possibilidade de fazermos 
diferente!  
Aprendendo que o mais importante não é ter 
tudo o queremos mas amar tudo o que temos!

QUEM É, QUEM É?

?

que era urgente, era alguma coisa para a 
qual mais tarde era tarde demais. Me deu 
um frio na barriga, eu corri rebolando até 
o Dr. Risoto. Para o pessoal não perceber, 
desci até chão e subi até a orelha dele, 
para falar que a gente tinha que sair. O Dr. 
Risoto é uma das pessoas mais calmas que 
conheço. Me olhou bem tranquilão e disse 
alguma coisa como “tá bão”. Aí ele sentiu 
um frio na barriga também e corremos 
para o CTI.

Chegamos lá, disfarçando com 
tontisses nossas barrigas geladas. Vimos 
em volta de um leito a Dra. Filó, uma 
enfermeira, a mãe e a avó, as quatro 
em volta do menino deitado no leito, 
fraquinho, fraquinho, mas com a mesma 
carinha de anjo. Aí a gente notou que o 
menino que tanto brincou com a gente 
ainda estava aqui, mas daqui a pouco não 
estaria mais.

A mãe, a médica e a enfermeira 
choravam. Mas a avó, estava serena e nos 
olhou e sorriu, como quem diz “que bom 
que vocês estão aqui com a gente”. Então, 
o Dr. Risoto sem falar nada sacou o violão e 
puxou “Asa Branca” do Gonzagão. Não sei 
se vocês sabem, mas a asa branca é um tipo 
de pomba que tem lá no nordeste do Brasil.  
 Todo mundo cantou junto, como se 
a gente estivesse dando tchau. E nessa 
hora eu fechei o olho e imaginei o menino 
nas costas da Asa Branca subindo para 
o céu. Eu acho que foi assim que ele foi. 

Dra. Suzette Marie

Causos e acasos 
A  ASA BRANCA QUE LEVOU O MENINO 
PARA O CÉU

Depende de você! Doe e participe da campanha de 
sustentação do trabalho artístico em cinco hospitais 
que atendem leitos do Sistema Único de Saúde em 
Belo Horizonte.

www.institutohahaha.org.br/maishahaha

@InstitutoHahaha
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TAGAROLOGIA

voltará, outros foram e já voltaram 
para contar, outros querem com 
seus queridos reencontrar.  Eu 
não dou conselhos, vendo-os: 
Aproveite o dia de hoje, ame os 
amores de todas as cores, nos 
cuidemos. Para mais informações, 
nos vemos em encontros astrais, 
reais, menos virtuais, ao vivo, com 
menos redes sociais. redes sociais.

Dra. Rosa 

Sou a tagaróloga Rosa Mística do 
Ocidente. Vejo o futuro em minha 
bola redonda e transparente. Ela 
me mostra o futuro certo dos 
seres viventes do planeta do qual 
ninguém escapará: seja você 
um molusco, um cogumelo, um 
feijão, uma pessoa, um animal, um 
pulmão. O que acontecerá com 
cada um? Vossa imaginação vos 
dirá. Há quem vai e diz que não 


