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O dia ainda não amanheceu, mas o despertador avisa que é hora de levantar, 
tudo rápido, banho, café, alimentar os animais, trancar a porta, beijo na esposa, 
beijo no filho ligar a moto e ir pro trabalho. 
No dia seguinte, ainda não amanheceu, mas o despertador avisa que é hora de 
levantar, tudo rápido, banho, roupa, café, alimentar os animais, trancar a porta, 
beijo na esposa, beijo no filho, ligar a moto e ir pro trabalho. 
No outro dia, que ainda não amanheceu. Isso mesmo tudo de novo, e de novo, 
some-se isso a contas, problemas, direitos e deveres, muitos deveres o 
resultado não poderia ser outro a não ser aquela vontade enorme de fazer a 
bolinha voar no mato, quebrar o taco e meter o pé na casinha. Essa é a melhor 
hora para procurar ajuda, antes que as coisas piorem e notas de cem sejam 
rompidas e fezes virem prato do dia. É o momento de procurar a Doutora. 
A Doutora é um ser especial, só de chegar perto já me causa um bem estar. 
Faz tempo que eu conheço a Doutora, mestre absoluta em seus tratamentos, 
que alias não é indicado para qualquer individuo, a Doutora parece escolher 
bem seus pacientes, ou melhor, ela não escolhe ninguém todos são recebidos 
da mesma forma, mas são atingidos de maneiras diferentes pelo tratamento, 
este que muitas vezes chega perto da tortura com ondas de calor ou de frio, 
banhos de água, as vezes refrescantes as vezes congelantes, os testes físicos 
são imprescindíveis chegando muito próximo a exaustão, todas as partes 
difíceis são amenizadas por um maravilhoso e antigo trabalho de cromoterapia 
sonoplastia. 
Confesso que a Doutora é simplesmente linda, mas não tenho uma atração 
física por ela, isso tenho por uma poláquinha que eu vi no ônibus a muito 
tempo atrás mas isso é outra historia, a Doutora é cheia de curvas, contornos 
delicados, envolventes, com aromas especiais. Quando eu chego para consulta 
tenho que respeitosamente admirar toda sua beleza e cumprir a risca tudo o 
que ela impõe, mas vale a pena, todos os males se vão e eu não vejo a hora 
da próxima consulta. 
Cada vez mais eu fico admirado com o belíssimo trabalho da Doutora Trilha na 
Mata. 

 


