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Terapia alternativa

Já havia um mês que Marcelo não dormia direito. O que co-
meçou com uma leve dor nas costas aos poucos foi se tornando 
uma aflição generalizada. Era uma dor de corpo, mas também era 
dor de espírito. Deitado na cama, Marcelo testava se a imobilida-
de serviria como paliativo. Não, a sua cabeça continuava marte-
lando a mil, distribuindo pensamentos ruins e reações nervosas 
até os mais diversos pontos de seu corpo. Embora não fosse uma 
pessoa considerada positiva pelos amigos, geralmente seus incô-
modos com o mundo não lhe afetavam dessa forma.

A dor nas costas veio sem aviso nem convite. Marcelo havia 
recém retornado à casa, voltando daquela estúpida reunião de ex-
-colegas da escola ainda sem entender o que, em primeiro lugar, 
o havia motivado a ir. Deitado sobre sua cama bufando furiosa-
mente, sentiu uma pequena alfinetada na base da coluna. Não era 
propriamente uma dor, mas um incômodo localizado. Conven-
cido de que não seria nada importante, Marcelo deixou o sono 
se aproximar e, aos poucos, levar para longe seus pensamentos. 
Não adiantou: ao longo da noite viu-se entre pesadelos disfarça-
dos de sonhos, tudo muito feliz até que todos começavam a rir 
dele como sempre fizeram. No meio da noite, acordou sem ar e 
com o rosto molhado de lágrimas e suor. O incômodo de corpo 
e de espírito já era dor.

Nos dias seguintes até conseguia esquecer a pontadinha con-
tínua enquanto se perdia entre processos e trâmites jurídicos no 
escritório. Com a mente ocupada por seus afazeres profissionais, 
não havia tempo nem espaço para dores da alma. Ciente disso, 
Marcelo passou a trabalhar ainda mais a cada dia, fazendo hora 
extra em todas as noites que podia. Ninguém no escritório achou 
o excesso de zelo algo criticável. Marcelo, que já era uma pessoa 
sempre pronta para atender às necessidades dos colegas, mostra-
va-se ainda mais prestativo e presente nos afazeres do escritório.
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As noites, porém, cobravam seu preço por aquela insubordi-
nação. A cada lua no céu, as dores do corpo aumentavam, deixan-
do de ser alfinetadas leves para se tornarem pequenos soquinhos. 
Enquanto isso, o espírito já não bufava de ódio, mas chorava de 
dor e medo pelo que estava acontecendo – na verdade, não tanto 
pelo que ocorria, mas por não compreender o que se passava. 

Quando contou Eduardo sobre o que lhe afligia, recebeu como 
resposta uma gargalhada. Já havia duas semanas que tinha medo 
de se entregar ao sono e que nem mais o trabalho ajudava a esque-
cer as marteladinhas nas costas. Os ombros, como se estivessem 
enferrujados, já reclamavam até mesmo de movimentar os braços. 
A resposta para Dudu foi a mesma que vinha dando para seus 
ombros e costelas: o silêncio. Desligou o telefone imediatamente, 
irritado e frustrado com a incompreensão alheia. Já lhe bastava a 
própria; lidar com risos não era algo que Marcelo conseguisse na-
quele momento, muito menos sendo ele o alvo da piada.

Pouco mais de uma hora depois, o telefone gritou por aten-
ção. Era Dudu. Marcelo respirou fundo e trancou o ar, conside-
rando se valia a pena atender. Sabia que o amigo deveria estar 
minimamente arrependido, então atendeu. Esse era um equívoco 
constante na amizade dos dois.

– Bicha, deixa de frescura! – começou a voz estridente e can-
tada do amigo. – Se tá com dor vai ao médico.

Marcelo não queria médico algum. Toda noite, antes de dormir, 
dizia para si mesmo que, se piorasse, aí sim tentaria marcar uma 
consulta. Todo dia, ao acordar, reforçava a mesma promessa, 
sempre jogando para frente a possibilidade de uma resposta vinda 
da medicina. Por mais que lhe doesse a sua incerteza, acostumara-
-se a lidar com ela melhor do que com as certezas alheias. Se havia 
de sofrer, que ao menos fosse pelos motivos que ele próprio imagi-
nasse e não por pressões certeiras identificadas por outras pessoas. 
Ele se conhecia bem demais para que alguém que nunca o vira 
antes lhe apontasse as razões de seu sofrimento.
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Depois de mais quinze dias, não havia quem não percebesse 
em seu semblante que as dores do espírito já eram gêmeas às 
do corpo. O trabalho no escritório só fazia piorar as dores que 
sentia. Nesse estado, Marcelo decidiu acatar a sugestão de Dudu. 
Não havia mais por que teimar frente ao que estava vivendo.

A visita ao médico foi burocrática. Uma hora de atraso aguar-
dando na recepção e observando outros viventes também à espera 
de alívio, depois alguns minutos de conversa aleatória sem qual-
quer pedido de desculpas pela demora, para enfim conversarem 
sobre sintomas. Com uma mesa entre eles, a conversa se ocupou 
de descrições e conjecturas. Pressentindo o fim da consulta, Mar-
celo perguntou se não seria examinado. O médico respondeu pre-
enchendo um formulário que requisitava inúmeros exames. 

De volta a sua casa, o rapaz de vinte e oito anos sentou-se na 
cama e olhou-se para o espelho de corpo no meio do quarto. As 
dores já lhe ocupavam o corpo inteiro havia tanto tempo que 
Marcelo já nem sabia direito qual era a sensação de não sentir 
nada. No espelho ele já conseguia perceber em si as dores mape-
adas ao longo do corpo, contudo sem marcas visíveis. Ele sentia, 
sabia que elas estavam ali clamando por atenção, mas, como de 
costume, ninguém estava atento.

– Eu não sei o que fazer. – Marcelo confidenciou para si 
mesmo em meio às lágrimas. Não esperava nenhuma resposta 
mágica, que o espelho falasse e lhe encaminhasse o que fazer, ou 
ainda que seu telefone tocasse com alguém trazendo uma solu-
ção inesperada. 

O universo, porém, com seu jeito indelicado e humorístico de 
caminhar, tomou providências para que uma pequena semente 
fosse plantada. Como jaz acontecer com as coincidências, ela co-
meçou meses antes. Decidido a divulgar seus serviços, um jovem 
trocou ideias com sua amiga publicitária e juntos criaram um 
cartão de visitas contendo uma imagem, um nome, uma indica-
ção de endereço e um telefone, tudo muito organizado e harmo-
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niosamente ajeitado. De posse dos cartões de visitas impressos, o 
jovem repassou alguns a um amigo, que por sua vez os levou até 
a faculdade onde estudava e pediu permissão para deixá-los na 
loja de fotocópias. Tendo uma relação bastante amistosa com o 
dono do estabelecimento, não encontrou problemas para que seu 
pedido fosse atendido. Os cartões de visitas eram realmente bo-
nitos, então muitas pessoas levavam um ou vários para casa, mais 
para mostrarem aos amigos ou para guardarem como souvenires 
do que para efetivamente contratarem os serviços neles anuncia-
dos. Ainda assim, restava um destes cartões entre vários anúncios 
e panfletos espalhados quando Eduardo, necessitado de copiar 
seus documentos pessoais para alguma transação social, entrou 
na loja de xerox. Chamou-lhe a atenção, como a todos, a delica-
deza do pequeno cartão. O que lhe abriu um sorriso, porém, foi 
a ideia que teve tão logo o teve em mãos para leitura.

– Shiatsu.
Marcelo não entendia do que o amigo estava falando, xerox, 

cartão, shiatsu. Enxugara as lágrimas às pressas e engolira saliva 
três vezes antes de atender ao telefone, pois não queria que Dudu 
percebesse que sua voz estava embargada pela dor. Sem forças 
para se indignar, apenas perguntou do que Dudu estava falando.

– Massagem japonesa. Shiatsu. Acho que isso pode te ajudar, 
uma tia minha faz quase toda semana e adora.

Marcelo bufou, cansado. Eduardo já conhecia bem o amigo e 
também as suas reações – os anos de amizade traziam essa per-
cepção apurada mesmo para os mais desligados –, por isso não 
se espantou nem incomodou. Estava preparado para a reação 
desmotivada que receberia, então já havia preparado um plano 
de contingência.

– Eu já marquei, a senhora só precisa ir lá e receber a massa-
gem. Custa alguma coisa?

Não, não custava e Marcelo sabia disso. Em anos de relação 
com Dudu, foram poucas as demonstrações de afeto e cuidado. 
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Nenhum dos dois era bom em se abrir sobre seus sentimentos, 
então compartilhavam uma amizade cuja base era o companhei-
rismo e a confidência, cientes de que amores explícitos não são 
os únicos válidos. Por fim, Marcelo aceitou ir ao tal massagista, 
pois não tinha muita resposta para o súbito carinho a ele dispen-
sado por Dudu. Naquela noite teve a impressão de dormir um 
pouco melhor. As dores estavam lá, no corpo e no espírito, mas 
também havia presente algo mais, algo que Marcelo não conhe-
cia direito e por isso não soube identificar o que poderia ser.

Naquela sexta-feira depois do trabalho, Marcelo foi até o local 
indicado pelo amigo. Era um bairro residencial repleto de árvo-
res, ruas largas e prédios bonitos na Zona Norte da cidade. O 
endereço não foi difícil de encontrar, tampouco o botão do in-
terfone. Frente a ele, Marcelo ficou alguns instantes ponderando 
se suas dores valiam a aventura na qual estava prestes a embarcar. 
Não era medo de sair machucado – afinal, era uma massagem, 
não uma tortura – ou algo assim. O que lhe deixava apreensivo 
era o fato de que estava prestes a entrar numa sala com alguém 
que passaria quase uma hora tocando seu corpo, o mesmo corpo 
que ao longo da escola fora alvo de olhares e chacotas por não 
ser magro e lisinho como os demais. Uma pontada no meio das 
costas lhe trouxe de volta do passado e num impulso tocou o 
interfone do apartamento 1603 no Edifício Olimpo. Uma voz 
metalizada respondeu sem demora e abriu-lhe os portões para 
que subisse. 

No elevador, Marcelo sentiu o suor nascendo na nuca e 
também nas mãos. Olhou para o largo espelho e bufou, des-
contente com a imagem que via. Ajeitou a camisa na esperança 
do suor não se mostrar evidente e deu as costas ao espelho, en-
carando novamente a porta do elevador. Quando ela se abriu, 
dezesseis andares depois, deu acesso a um corredor iluminado no 
qual havia três portas. A terceira estava aberta e com um homem 
escorado no batente.
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Ao vê-lo, Marcelo sentiu-se tomado por um frio repentino da 
nuca até o fundo da barriga. Os olhos claros daquele homem – azuis 
ou verdes, era impossível distinguir àquela distância – o fitavam junto 
a um sorriso sincero. Por um momento, não soube dizer se aquela 
aparente felicidade era por ter um cliente ou por algo diferente. Não, 
não poderia ser por algo diferente, quando alguém sorrira daquela 
forma para ele? Dúvida resolvida, Marcelo guardou a inquietação 
em alguma gaveta mental e lembrou-se de caminhar até o homem.

– Oi, Marcelo, tudo bem? Eu me chamo Marcus. – Esten-
deu-lhe a mão e apertou com decisão, mas sem força. – Entre, 
seja bem-vindo. – Marcelo ficou esperando que ele completasse 
com “à minha vida”, mas sabia que ele se referia apenas à casa. 
A cada pergunta ou convite de Marcus, Marcelo respondia bre-
vemente. Fora tomado por uma onda de timidez ainda maior 
do que de costume. Frente a rapazes bonitos, sempre ficava 
sem jeito e com raciocínio lento.

O apartamento do terapeuta era enorme. A sala de estar, pela 
qual passaram rapidamente, abrigava um largo e provavelmen-
te macio sofá com várias almofadas, uma televisão na parede 
e alguns quadros estrategicamente posicionados. A limpeza do 
lugar também demonstrava cuidado e competência. Sem demora, 
Marcus conduziu Marcelo até o quarto que lhe servia de escri-
tório, no qual um grande colchonete encontrava-se estirado pelo 
chão com um lençol branco cuidadosamente alinhado por cima. 
Pediu que o paciente tirasse os tênis e perguntou-lhe se aceitava 
um copo com água. Enquanto Marcelo descalçava os sapatos, 
Marcus foi à cozinha buscar o copo e enchê-lo de água, a pri-
meira metade morna, a segunda gelada. Trouxe-o de volta para o 
escritório e entregou-o ao paciente antes de tirar as sapatilhas e 
subir no colchão.

Sentado sobre seus joelhos, pediu que Marcelo – ainda em pé, 
ainda indeciso com o que fazer e sentir naquela situação – ajoe-
lhasse também, ou que escolhesse alguma postura que lhe fosse 
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mais confortável. Marcus não sabia que, para Marcelo, nenhuma 
posição o deixaria calmo, salvo se envolvesse ir embora o mais 
rápido possível daquele apartamento e da presença do terapeuta. 

Sem jeito, Marcelo sentou-se com as pernas pra frente e 
apoiou-se nas mãos, inclinando-se para trás. Com seu olhar calmo 
e sempre sorridente, Marcus percebeu a delicadeza do momento: 
antes mesmo de começar, seu paciente parecia estar com medo 
do que poderia acontecer.

– Diga-me, Marcelo, tu já conhece ou já fez shiatsu alguma 
vez? – Frente à negativa, Marcus tornou a perguntar: – E o que 
te trouxe aqui?

Ainda com o copo por perto, Marcelo bebeu rápido um gole 
de água na tentativa de ganhar tempo. A resposta fácil estava lhe 
cutucando as costas havia um mês: estava ali por causa das dores 
nas costas. Ao mesmo tempo, era mais do que somente dores, era 
também a tristeza ao se olhar no espelho, as memórias incômodas 
brigando por atenção a todo momento, as decepções constantes...

– Minhas costas doem, acho que já tem um mês.
– Entendo. Tu fez alguma cirurgia recentemente, ou pegou 

alguma doença?
– Não, minha saúde costuma ser boa. – Era verdade. – O 

único problema atualmente são as costas. – Era mentira.
– Então deixa eu te explicar como funciona o tratamento. O 

shiatsu é uma técnica de massagem de origem oriental que pro-
cura equilibrar as energias no corpo. Para a medicina chinesa, 
nossas energias estão relacionadas com cinco elementos e cada 
um tem uma característica. Muitas vezes uma doença é resultado 
de alguma energia que ficou estagnada, ou seja, que parou de fluir 
direito por nosso corpo, ou às vezes por uma carência de energia 
em algum desses elementos.

Enquanto Marcus falava, Marcelo se perdia não apenas 
em seus olhos, mas também em sua boca pequena, em sua 
postura ereta e em suas mãos, que desenhavam explicações 
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imaginárias no ar. Ao falar das energias, seus dedos simularam 
pequenas ondas e Marcelo quase as enxergou flamejando no 
ar num azul esverdeado. Quando Marcus mencionou as ener-
gias estancadas, Marcelo pensou por um momento que todo 
o quarto havia ficado levemente mais escuro. Teria algo além 
de água naquele copo?

– A função do shiatsu é, portanto, reforçar as energias que 
estão fracas e soltar as que estão presas no nosso corpo. Para 
saber como fazer isso, eu preciso te conhecer um pouco mais. 
– Na imaginação de Marcelo, aquilo significava a necessidade 
de novos encontros, conhecer os amigos, olhar filmes deitados 
num colchão macio com um cobertor aquecido numa noite de 
inverno. A realidade mais uma vez frustrou as expectativas. – O 
que tu gosta de fazer nas tuas horas livres?

Marcelo percebeu que não tinha uma boa resposta, ao menos 
não algo que considerasse agradável de dizer. Nas horas livres 
ficava em casa, no computador, nos livros, em qualquer lugar 
longe de pessoas. Eventualmente saía com algum de seus poucos 
amigos. Recentemente tentara inclusive rever antigos colegas da 
escola, mas a experiência provara-se pouco positiva. Tudo isso 
cruzou sua mente em dois segundos, mas travou na língua. 

Marcelo baixou a cabeça procurando uma forma de contar ao 
desconhecido em sua frente que não tinha uma vida sobre a qual 
gostaria de falar, que vivia apenas seguindo o fluxo dos aconteci-
mentos e sem efetivamente conduzir sua existência para qualquer 
lado que desejasse. Por um instante quis ligar ao melhor amigo 
e perguntar qual seria o melhor jeito de dizer o que gostaria. 
Inventou um diálogo mental com ele, no qual Dudu dizia algo 
que envolvesse cantar o terapeuta, mencionar o quanto o achava 
bonito e que queria transar com ele. 

Marcelo respirou profundamente antes de dizer a Marcus que 
realmente não fazia quase nada quando tinha tempo livre.
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– Entendo. – Marcus sorriu e fechou os olhos. Com a mão, 
indicou o espaço entre os dois. – Por favor, te deita com a barriga 
para cima.

Marcelo obedeceu. Marcus então aproximou-se, ficando ao 
seu lado. Os olhos assustados de Marcelo tentavam captar a cena 
inteira, mas sua posição dificultava ver mais do que o rosto lindo 
ou o peito marcado na malha fina de seu terapeuta. 

– Nós vamos começar agora a massagem. Por favor, a qualquer 
momento tu pode me interromper, falar ou perguntar alguma 
coisa, e principalmente me avisar se a pressão estiver muito forte 
ou muito fraca. – Assim que Marcelo assentiu, Marcus sorriu 
mais uma vez e fechou os olhos. – Se quiser fechar os olhos, as 
pessoas costumam achar mais relaxante.

Os dois permaneceram de olhos fechados por alguns instantes. 
Marcelo, nervoso, percebeu que estava suando novamente. Com as 
mãos deitadas ao longo do corpo, sentia de perto a perna – na ver-
dade, a calça – de Marcus roçando em seus pelos e ativando suas 
terminações nervosas. Marcus, por sua vez, respirava profunda-
mente e buscava acalmar a si mesmo: a primeira vez de um pacien-
te era sempre um momento delicado e requisitava calma e atenção. 
Um movimento mais brusco poderia espantá-lo, uma pressão des-
controlada facilmente implicaria na falta de entrega. No shiatsu, 
Marcus sabia bem, a confiança entre paciente e terapeuta era um 
passo imprescindível.

Marcus então colocou as duas mãos sobre a barriga de Marce-
lo, causando um pequeno susto e uma tremida de corpo inteiro. 
Ambos se olharam e, como se não houvesse nada de estranho 
acontecendo, voltaram a fechar os olhos. Marcelo fixou o pensa-
mento em apenas uma coisa: não ficar excitado. A mão do tera-
peuta estava bastante perto de algum contato indevido, o que seria 
facilitado com uma ereção. O tempo, deste momento em diante, 
transformou-se. O toque, que durou dez segundos, pareceu se es-
tender por dois ou três minutos. Cada vez que a mão de Marcus 
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subia e descia novamente em uma parte diferente de sua barriga, 
Marcelo sentia como se fosse durar uma hora. Aos poucos, porém, 
o quanto cada movimento duraria parou de ser preocupante, bem 
como a possibilidade de uma ereção não convidada.

Enquanto Marcus apoiava seus braços nos ombros de Mar-
celo, este sentia seu peso e buscava respirar fundo antes de cada 
nova pressão. A dor nas costas, como se houvesse percebido que 
estava sendo ameaçada, lançou rajadas de incômodo ao longo da 
coluna de Marcelo, que tremeu e se encolheu. Marcus perguntou-
-lhe se estava tudo bem, se a pressão estava sendo demais, mas 
Marcelo negou. Não havia dissimulação ali, realmente não era o 
peso de Marcus sobre seus ombros que estava doendo, mas sim 
o de um incômodo muito mais profundo e escondido.

Dali para frente começou uma batalha no corpo de Marce-
lo. A dor, muito acostumada e bem instalada, recusava-se a se 
retirar, mas a cada movimento e pressão de Marcus era acuada 
e redirecionada. Com maestria, o terapeuta puxava o braço de 
Marcelo desenhando círculos no ar e alongando seus ombros. 
Ajoelhado então mais próximo à sua cabeça, prendeu o braço do 
paciente no alto do peito e passou a aplicar-lhe a pressão de seus 
dedos do braço até o dedo mindinho. Apertava não muito forte, 
mas o suficiente para estimular as sensações pelo toque.

– Esse é o meridiano do coração, ele ajuda a clarear as coisas, 
nos faz enxergar a vida de maneira mais consciente.

Marcelo não respondeu. Estava tentando decidir se acredi-
tava ou não no que o terapeuta estava lhe contando. Poderia de 
fato ser tão fácil ver o mundo de outra forma, bastando algumas 
apertadas bem localizadas? Ou seria tudo aquilo besteira, balela 
inventada para enfeitar uma arte que se baseava em apertar pes-
soas? Como se adivinhasse o que estava se passando pela cabeça 
do paciente, Marcus tornou a falar. 

– É claro que não existe nenhum ponto mágico que resolve 
todos os nossos problemas. O shiatsu serve para equilibrar as 
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energias e nos ajudar a trabalhar com a nossa própria vida. O 
foco dessa massagem que estou fazendo agora é o coração, o 
fogo. Acima de tudo, a tranquilidade emocional.

Gentil, Marcus deixou o braço de Marcelo de volta sobre o col-
chonete e moveu-se para trás da cabeça do paciente, deixando-a 
próxima de seus joelhos. Sem pressa, abaixou-se e empurrou um 
ombro depois o outro, várias vezes. A cada empurrada, expirava 
profundamente. Marcelo sentiu o ar descendo quente por parte 
de seu rosto e pescoço e entendeu, mesmo de olhos fechados, 
que o terapeuta estava logo acima. Poderia alcançá-lo e beijá-lo, 
caso a vida fosse uma comédia romântica. Ou, se fosse um filme 
pornô, esperaria até que ele massageasse suas pernas para então 
iniciar um boquete ou algo parecido. A vida real, porém, não se 
alimentava da mesma fonte de suas fantasias e persistiu sendo 
somente uma massagem.

Após repetir com o braço esquerdo de Marcelo o mesmo 
alongamento e massagem que fizera com o direito, Marcus 
aproximou-se das pernas do paciente e colocou uma mão peri-
gosamente próxima à virilha. Os pensamentos de Marcelo mais 
uma vez viajaram entre romances e pornografias. Os de Marcus, 
porém, estavam concentrados em manter uma mão parada e a 
outra percorrendo toda a extensão da perna esquerda do seu pa-
ciente, repetindo por várias vezes as pressões cuidadosamente 
localizadas. A seguir, ainda no mesmo lugar, passou a massagear 
a outra perna de Marcelo, desta vez começando no pé e man-
tendo uma mão logo acima do calcanhar do paciente e a outra 
subindo calmamente a canela, depois próximo ao joelho e, por 
fim, a parte de dentro da coxa de Marcelo. Sem perceber, Mar-
celo deixou a boca abrir por um segundo, esquecido das dores 
e lembrado de prazeres que havia vários meses não sentia. As 
lembranças estimuladas pela hábil mão de Marcus eram de mo-
mentos felizes de corpos, sexos e orgasmos compartilhados.
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– Espero que tu não tenha cócegas. – Marcelo ouviu ao longe a 
voz do terapeuta sussurrando uma preocupação. – Primeiro em um 
pé, depois no outro, Marcus dedicou-se vários minutos a apertar, 
friccionar, alongar e tornar a apertar. Marcelo sentia cócegas, sim, 
mas elas eram menores do que o prazer que cada toque lhe evocava. 

Desta forma, Marcelo se entregou. Ao longo de uma hora, 
ouviu e acatou a cada um dos pedidos do Marcus, levantar a 
cabeça, virar para baixo, virar para cima de novo... A cada uma 
dessas requisições, emprestava a consciência apenas por tempo 
suficiente para agir e voltava aos sonhos e às memórias. Braços, 
pernas, costas, cabeça, cada um desses lugares foi tocado e mani-
pulado com perícia e carinho. Enquanto Marcus trabalhava, Mar-
celo viu-se desatando alguns nós de suas próprias frustrações. 

Lembrou-se de quando ainda criança ouvira seus colegas rindo 
de sua aparência, de seu jeito afeminado e de seu corpo acima do 
peso. Nunca antes aquelas memórias haviam sido evocadas num 
momento de felicidade, mas ali parecia que alguém estava ao seu 
lado para dizer que a maldade gratuita daqueles pequenos demo-
niozinhos não deveria lhe acompanhar para a vida inteira. Saber 
disso não era novidade para Marcelo, ele conseguia rapidamente 
reconhecer que as pressões que sofrera ao longo da vida por 
questões que não tinha o menor resquício de culpa não deveriam, 
de modo algum, lhe afetar. O que ele sempre experimentou foi 
a diferença entre entender o funcionamento do mundo, por um 
lado, e acompanhar suas loucuras, por outro. 

O que era memória virou sonho e, na imaginação, tomou um 
caminho inesperado. Os meninos malvados e também as garo-
tas que sorriam e desconversavam deram lugar a bons sorrisos e 
gargalhadas das quais Marcelo não era alvo, mas sim participante. 
A cada ponto em seu corpo que era apertado, alguma mudança 
ocorria em seus sonhos. 

Até que tudo parou com uma relaxante sensação de que havia 
algo faltando, algo que ao longo de um mês esteve sempre pre-
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sente dia e noite. Aquela dor que era de corpo, mas também de 
espírito, não estava mais ali. Ou estava, mas se escondendo.

Marcelo abriu os olhos vagarosamente. Estava com as costas 
no colchonete e a primeira coisa que percebeu foi que a luz do 
escritório estava apagada. Tinha certeza de que ela estivera acesa 
durante toda a massagem, será que estava enganado? Demorou 
a se mexer, como se estivesse lembrando quais eram os coman-
dos mentais para o corpo agir, mas quando o fez não recebeu 
nenhuma das fisgadas nas costas com as quais havia se acostuma-
do. Ergueu a cabeça e viu Marcus ali sentado observando-o com 
aquele calmo sorriso no rosto.

– Eu dormi. – Marcelo declarou o óbvio. Não havia necessi-
dade de dizê-lo, mas ele começara a sentir que havia um silêncio 
ali a ser preenchido.

– Sim, o shiatsu pode ser bastante relaxante. Como estão as 
costas?

– A dor sumiu. Toda ela. Quero dizer, não toda, mas eu não 
estou sentindo nem um quarto do que antes.

– Fico feliz. – Marcelo sentiu um calor advindo da verdade 
daquelas palavras. Ele sabia no fundo de sua alma que Marcus 
estava realmente feliz pelo resultado da massagem e que aquelas 
não eram apenas palavras ditas por um terapeuta para congratu-
lar a si mesmo pelo serviço bem realizado.

Marcelo lembrou-se de perguntar por quanto tempo havia 
dormindo. Espantou-se e desculpou-se inúmeras vezes ao des-
cobrir que foram mais de trinta minutos, e logo se ajeitou para ir 
embora e pagar pela massagem. Marcus explicou-lhe que Edu-
ardo já havia pago a sessão e que, portanto, não havia nada a ser 
acertado entre os dois. Ainda assim, trocaram números de tele-
fone para que pudessem entrar em contato um com o outro. A 
sugestão veio, para sua própria surpresa, de Marcelo, que mesmo 
querendo outras sessões de massagem, queria também uma pos-
sibilidade de contato com a pessoa que lhe fizera tão bem.
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O céu já estava escuro quando Marcelo saiu do prédio de 
Marcus. Seguiu pela rua até uma parada de ônibus e percebeu 
uma faísca de interesse amoroso nascendo em algum lugar no 
seu coração. O fogo, como havia dito o terapeuta, era o caminho 
da energia do pensamento claro. Deixou o coração se aquecer 
com o sentimento recém-descoberto, por um momento despre-
ocupado com a impossibilidade de concretizá-lo. 

No chacoalhar do ônibus, permitiu-se imaginar um futuro ao 
lado de Marcus, viagens para lugares bonitos, conversas interes-
santes ao longo da madrugada. Sexo, muito sexo regado a toques 
e a devaneios tântricos. Chegou à sua casa ainda com a consci-
ência inebriada em algum lugar entre a realidade e a utopia e mal 
mordeu uma fruta antes de deitar-se. O sono veio rápido e sem 
conflitos, sem pesadelos e sem dores insuportáveis. Os sonhos 
também se permitiram se aproximar e acariciaram Marcelo com 
cenários felizes.

Ao acordar no dia seguinte, Marcelo se dedicou a pensar na 
probabilidade de efetivamente ter algo com o terapeuta. Sabia 
que era algo que só podia ser alimentado dentro de sonhos. A 
comparação entre os dois não tinha espaço para semelhanças, 
tamanhas as diferenças entre um e outro. Toda aquela segurança 
no toque, por exemplo, era algo que Marcelo jamais conseguiria. 
Marcus também tinha um jeito de sorrir e parecia um sujeito 
tão calmo e centrado, características que nunca a mais otimis-
ta das pessoas utilizaria para definir Marcelo. Fisicamente, eram 
também bastante diferentes: um gordo, de cabelo desgrenhado e 
pele oleosa, o outro ajeitado, cabelo curto penteado e músculos 
discretos, mas perceptíveis. 

Alimentar aquela fantasia só serviria para aumentar o tama-
nho de sua queda quando a realidade o convidasse a pular. Não 
era a primeira vez que Marcelo se interessava por alguém tão 
melhor que ele, então a prudência se manifestou ordenando as 
próximas ações mentais daquele sábado de manhã. As determi-
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nações eram claras: esquecer essa fantasia e apagar o número de 
telefone de Marcus. O coração não precisaria de mais do que um 
número registrado para nutrir desejos e isso só garantiria que 
novos machucados fossem colecionados. 

Marcelo por fim concordou com a prudência, afinal o pró-
prio terapeuta havia dito que massageara uma parte do corpo 
responsável pela clareza das ideias. Estava claro: à luz de todas as 
experiências pregressas, não havia ciência alguma em persistir na 
esperança ou na expectativa de um relacionamento com alguém 
tão diferente.

A ciência, porém, nem sempre tem razão e vez por outra a 
vida convida a arte a direcionar seus caminhos. Enquanto Marce-
lo preparava-se para apagar o número de Marcus de seu telefone, 
uma mensagem de texto capturou seus pensamentos. Quando 
seu celular gritou, não acreditou que a mensagem de texto que 
recebera era mesmo de Marcus convidando-o para um encontro. 
Ao ver-se no espelho naquela manhã, o que Marcelo enxergou 
não foi um rapaz acima do peso de cabelos desarranjados, mas 
esperança. 

E gostou do que viu..
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Gostou do texto? Tem alguma sugestão de como ele poderia 
ser melhor? Quer conversar com o autor? Passa lá no site e deixa 
um comentário! :)

www.talesgubes.com


