
Quando chega junho o coração já pulsa diferente. 

Um clima de romance invade a vida de tal maneira que o 
tempo dilata, as cores ficam mais nítidas, os aromas ficam 
mais refinados, o paladar fica mais aguçado e... aiiiiii... o 
amor...

Amor para todos os gostos e todas as maneiras! Amor para 
todos! 

Boa leitura! 
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TÁ FRIO OU TÁ CALOR?
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BELO HORIZONTE | JUNHO - VISITAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO

No quarto têm bebês e ao lado dos 
leitos, como acompanhantes, suas 
mães. Próximo a porta de entrada, 

tinha um médico alto, bem grande, 
de rosto largo, com um cabelo 

volumoso meio penteado de lado, 
barba rala, jaleco branco, sentado 

de um jeito descolado. Dra. Rosa 
entrou primeiro e logo percebeu 
a presença do gigante, o médico 
bonitão e fez o comentário para 
as mães:

- Que gato!
Dr. Risoto, quando entrou no quarto, 
escutou o comentário e respondeu 
lisonjeado:
- Obrigado!
Neste dia, Dr. Risoto estava bem 

especial. Usava uma camisa 
listrada de cores branco e 
roxo, uma calça vermelha 
de algodão meio colada no 

corpo, que ia até a canela e 
deixava aparecer um par de 
meias também listradas. 
Um sapato maior que 
seus pés, um lenço branco 
de bolinhas vermelhas 
amarrada no pescoço, 

um chapéu coco e aquele 
famoso bigode.

Voltei! Dos altos astrais, das esferas de perfumes florais 
para contar o que vi acontecer nas dimensões terrenas. 
Sou eu, Rosa Mística do Ocidente, usando meus poderes de 
vidente, vejo passado, futuro e presente na minha grande 
bola redonda e transparente. Nestas últimas semanas 
do mês de maio, quando o sol ainda estava no signo de 
touro, senti fortemente a energia cósmica colorida de seres 

engraçados, vi cabelos extravagantes e roupas exageradas, 
ouvi sons de novas músicas, passos de novas danças. Opa! 
Tropeçou mais um! A numerologia não mente, na soma 
dos meus cálculos fi z a conta e fi quei contente:  tem mais 
besteirologistas no pedaço. É isso mesmo, produção?

Dra. Rosa Mística do Ocidente

Dra. Rosa disse para o Risoto que não 
era sobre ele que ela estava falando. O 
paspalho custou a entender quem era 
esse ser maravilhoso de que Rosa tanto 
falava. Passado o tempo de equívocos, 
fi nalmente Dr. Risoto percebe o médico 
bonitão e diz como se fosse uma coisa 
super banal:
- Ah, gente! É dele que vocês estão 
falando?
Dr. Risoto se aproxima e fi ca lado a lado 
do médico que tinha quase duas vezes o 
seu tamanho na altura e nas dimensões. 
E querendo mostrar que a diferença nem 
era grande assim, penteou o cabelo, 
ajeitou o corpo, desamassou a roupa 
com as mãos e deu aquele sorriso 
maroto. Era discrepante a diferença 
entre os dois, era um paradoxo, uma 
contradição, uma incongruência!
Todos riram, até Dra. Rosa riu. No fi nal 
das contas, a certeza ingênua do Risoto 
de se achar tão bonito, fez com que ele 
fi casse lindo mesmo. Era bonito ao seu 
modo, era único! Na sua fragilidade, na 
sua beleza humana, todas e todos ali 
no quarto, se derreteram de amor.

Dra. Rosa

Tagarologia

O mais bonito

Sempre tímida, ressabiada e séria. Essa era a 
impressão que tínhamos dela após nossos encontros 
no 9° andar. Como as visitas são frequentes, por 
vezes conseguíamos uma olhada sútil, daquela de 
soslaio, rápida e disfarçada. Posso jurar que um 
dia vi uma beiradinha de sorriso! Aí, numa manhã 
de sol, no meio do corredor, em fofoca profi ssional 
com uma das médicas mais sorridentes e parceiras 
no andar, ela comentou que a tal mocinha era mais 
adepta a relações virtuais, devida tamanha timidez! 
Pronto. Tive uma ideia! Com discrição passei meu 
numero de WhatsApp pra ela esperando solucionar 
a distância da relação. E não é que resolveu! Entre 
um bom dia e outro, com direito a fi gurinha e a 
foto, estamos amigas! Ela está em casa e passa 
bem após o transplante! Viva o aplicativo! E quem 
disse que palhaça não usa tecnologia? 

Dra. Brisa

Palhaça 
tecnológica
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