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Dr. João Sonhador da Silva é um grande médico que vive nesta cidade e como
todo citadino está tão acostumado com a poluição que nem nota as suas conseqüências; sua
cor é branco-acinzentado, tosse bastante, aliás como quase todas as pessoas que vivem no
meio urbano.
Pois bem. Certa feita Sonhador foi passar um final de semana na casa de campo
de um amigo. Olhar a natureza, nem pensar. Conversa, só sobre medicina, política, futebol e
carro.
À noite teve um sonho. Um terrível sonho.
Uma linda mulher apareceu para se consultar. Mostrou-lhe por trás da beleza
grande chagas cortantes, profundas e fétidas, as quais cresciam a olhos vistos.
João Sonhador era médico experiente, acostumado a tratar todo tipo de doença,
mas aquela paciente o impressionou muito. Era ela perfeitamente linda e harmoniosa; a
perfeição de seus traços o deixou inebriado. Sua voz era de cristal; sua cor brilhante e sua
aurea impregnava paz.
Mas, as chagas estavam tomando conta daquela linda mulher. Sonhador ficou
impressionado com a rapidez com que seu corpo ia se degradando. Acontecia ali na sua
frente. Tudo começou a desmoronar, feder e se decompor.
A cena era incrivelmente triste e marcante.
Na sua agonia, a bela senhora só pôde dizer seu nome: Natureza.
Assustado, João Sonhador acordou. Suando, instintivamente pegou o receituário
que estava no criado-mudo e escreveu:
Paciente, nome: Natureza
Diagnóstico: doença crônica e fatal provocada pelo vírus Homo sapiens
Estado: agonizante
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