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SENSAÇÃO DE QUE?
Era algo estranho de se pensar, aos meus dezoito anos: aquela sala branca que deveria
transmitir conforto, agora me deixa com uma sensação... Seria de medo?
Jalecos saem e entram no mesmo ambiente, dando um ar de coisa séria; minhas mãos gélidas
me fazem pensar: “Onde me meti?”. Fecho os olhos. Vejo-me atrás de meu cachorrinho na infância,
não sabendo quando parar ou se eu conseguiria chegar a algum lugar...
Aquele friozinho na barriga como se meu corpo vibrasse com uma sensação pelna... de que
mesmo? Tento pensar nos meus peixinhos, mas vira um aquário de tubarões!
Que grosseria da minha parte, tendo esses pensamentos. Eu escolhi estar aqui! Seria algo
errado dizer que estou tentando ajudar, mas a opção “ir embora” tenta entrar na minha cabeça.
Transformo-me em um completo lunático e penso em uma constelação distante.
Nisso sinto uma picada, parece de abelha, aquele pequeno inseto que causa uma leve dorzinha.
Tento sair do lugar, mas sou impedido por mãos suaves, mas firmes. E uma voz: “Tudo bem?”
Faço que sim com a cabeça e mantenho os olhos fechados, mentalmente escrevo sobre as
aventuras de um astronauta, desenhando seus maiores sonhos no espaço. Termino a história e, louco
ou não, estou consciente, meus pensamentos estão lúcidos. Sinto-me pronto para me sentir bem. Será
que demora para começar?
Uma voz grave diz: “Ei campeão, já acabou. Pode retornar à sua vida normalmente.” Tapinhas
no ombro como forma, como uma forma de dizer obrigado.
Não sou um herói de capa, mas sinto-me orgulhoso. Agora entendo aquela sensação... É de
alegria por saber que estou fazendo o bem. Acabo de doar sangue pela primeira vez!
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