
Anti Cupido
Primeira estação: Do sexo o relance, da relação o desmanche.

Capítulo I : Setembro – Falta de amor e de coragem

Muitos ficam felizes quando se lembram que as paredes
não falam.  E,  naquele dia  de setembro de 2012, Leonardo ficou feliz  por sua amiga,
vizinha e “irmã por consideração” Laís não ser uma fonte de boatos. A verdade simples é
que, enquanto ele estava em aula “livre” de educação física (assim como Laís, colega de
sala),  Rafaela  estava  sem aula  (sua  professora  estava  doente  por  causa  de  um quibe
maligno).  Ah,  e  quem é  Rafaela?  Garota  de  outra  classe,  e  que  estava  ficando com
Leonardo desde agosto.

O detalhe principal é que, nessa mesma aula, houve um instante em que esses três
estavam  no  mesmo  banheiro  ao  mesmo  tempo  (Uma  das  lendas  daquela  escola  é:
“Rangidos no penúltimo box do banheiro feminino do porão”. Garotas que prezem sua
castidade não devem usar nunca aquele banheiro). Laís, por não acreditar em lendas, foi
lá. Leonardo e Rafaela, para ajudarem a manter a lenda, estavam lá.

Aí Laís, incomodada por ver que não poderia usar o banheiro em paz sem ouvir
aqueles rangidos estranhos, foi ver quem era a idiota fazendo aquilo. E descobriu um casal
copulando. E, ao ouvir:

— Leo… Ahn…
Pronto, aí que decidiu acreditar na lenda e não ir mais lá. Mas havia algo que ela

queria confirmar: andou na biblioteca, no pátio, nos fundos da escola, na cantina, na sala,
na quadra e não encontrou o amigo Leonardo. E seria coincidência que, naquele banheiro,
gemessem exatamente o nome dele? Acho que não, hein…

Ainda bem que os boatos para não ir àquele banheiro eram mais convincentes do
que os boatos sobre o que acontecia dentro dele. Senão, Rafaela perderia toda a confiança
adquirida por ser uma futura técnica em logística e ser atual representante de classe. E se
isso chegasse aos ouvidos da coordenação? Não era a primeira vez (e nem a última), e
muitos  teriam  que  arranjar  boas  explicações,  incluindo  Leo,  que  já  “usara”  aquele
banheiro em outras vezes e tinha uma (má) fama…: diziam que a cada semana estava com
uma menina diferente!

E voltemos à Laís, que estava em estado de choque. Fazer aquilo em um banheiro
público, ambiente escolar, sem nem ter maturidade…

— Aquele idiota vai ter que ouvir bastante!
“Aquele idiota precisa aprender uma não, várias lições.”
Estado típico de garota em ataque de nervos. Raiva, nojo, apreensão, tristeza. Por

quê? Tinha raiva de namorados e  relações  sexuais  (coitada,  tão nova… – diriam uns,
outros falariam: — Sabe o que essa daí precisa? **** (leia-se: que os outros a entendam)).
Afinal,  sabiam que  o  pai  dela  desapareceu  (no  sentido  de  fugir)  um dia  depois  que
descobriu que a mãe dela, sua namorada na época, estava grávida? Traumatizante, não é?
E isso refletiu no modo que ela cresceu, apenas ouvindo que homens só desejavam o
corpo das garotas, não eram confiáveis e etcetera.

Acreditem ou não, mesmo com a (má) fama, Leo era considerado confiável por

~ 1 ~



Anti Cupido – C.S.L. ClaMAN

Laís e sua mãe. O motivo é simples:  (de vários clichês (de animes), já usei o da Aluna
Transferida, quase usei o Estudar Na Casa Da Amiga e agora vou apresentar mais um)
Amizade de Infância. Amigos desde os quatro anos, muitas tardes (e noites) de estudo, um
na casa do outro (também, quem manda morar perto…), fora as brigas e os momentos de
apoio.

Por tudo isso, Laís se considerava habilitada a dar sermões, repreensões, lições de
moral e surras em Leo. Isso foi logo ao voltar pra casa.

(Detalhe: eles estavam num ônibus cheio)
— Qual  é  o  motivo  para  toda  essa  raiva?  — ele  questionou,  pois  ela  estava

parecendo um gato arisco desde o final da fatídica aula de educação física.
— Você. — direto ao ponto.
— E o que foi que eu fiz dessa vez? — meio óbvio, mas nem tanto.
— **** (leia-se: relação sexual)  no banheiro da escola.  Você acha que não é

grave? — Imaginem que ela berrou isso. Num ônibus realmente cheio.
Ele ficou tenso. Alguém o flagrara. E esse alguém gritara isso no meio de um

monte de pessoas. E algumas podiam morar na mesma rua.
— Até parece que eu faria isso, sua louca! Ha ha ha ha! — Leo respondeu em voz

alta  (para  tentar  convencer  o  povo).  Depois,  cochichou  —  não  podemos  falar  nisso
depois? Eu explico direitinho.

—  Fez  e  não  tem  coragem  de  assumir,  então?  Cadê  todo  o  seu  “potencial
pegador” agora?

O coitado (ou safado, ou sei lá) não podia descer do ônibus, pois seria covardia e
também teria que esperar cinquenta e nove minutos até o próximo ônibus. Então, restava
responder à furiosa garota:

— Eu assumo, só não precisa berrar sobre o que eu faço por aí. Sei fazer isso
sozinho.

NOSSA, ESSA EU NÃO DEIXAVA! Agora era briga: de um lado, pesando 53 kg,
medindo  1,57  m,  de  cabelo  castanho  ondulado  e  curto  com mechas  vermelhas,  Laís
Vieira. Do outro, com 1,66 m de altura, peso de 63 kg, tentando manter uma barba para
unir com a franja e o cabelo negro liso, Leonardo Klienner.

(Sim, o parágrafo acima foi só pra descrever o físico deles.)
Laís apenas duvidou, e não falou mais nada depois – ainda estava com raiva. Leo

aproveitou para desaparecer e esperar que esquecessem aquele evento vergonhoso.

Ainda sem falar nada, a garota puxou-o pelo braço até o quarto dela na casa dela
(sua mãe (a mãe de Laís e não a sua, leitor) estava trabalhando – a casa estava livre). Laís
manteve o olhar firme em Leo, que tentou evitar a pressão dos olhos estreitos (igual a
olhos de gata). Parecia (e era praticamente um) interrogatório.

—  Agora  assuma:  Rafaela  é  sua  namorada.  —  Laís  começou  a  acusação
(Pretensões de emprego da garota: investigadora policial ou advogada).

— Não estamos namorando a sério ainda. — A defesa se manifesta.
— Mas já transaram em pleno horário de aula e dentro da escola.
— … Sim.
— E se ela engravidar?
— Isso não vai acontecer.
— E se ela engravidar? Não estou falando que o filho seja seu.
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— Como se ela fosse me trair.
— Só estão ficando, não é? Não estão namorando sério, ela tem todo o direito de

ficar com quem quiser. E vocês nem deveriam ter passado da fase dos beijos, se é só
assim!

— Ela estava a fim, e eu também, fizemos. Simples assim.
— E se ela engravidar? — Laís insistiu.
— Laís, já chega. Quero almoçar.
— Eu faço almoço para nós. Mas acho que vocês estão forçando demais.
— Já disse, ela quis, eu fui na onda. Mas nos cuidamos, tá? Ou acha que vamos

fazer de qualquer jeito?
— Acho. Só estão ficando, se a coisa apertar é só terminar, não é? — Laís disse

isso com a voz trêmula. Estava com raiva, mas também triste. — Não seja como aquele
meu…

Leo entendia o que ela pensava – e era por causa da atitude desonrosa do pai dela.
Porém, “Não tem como a Rafa engravidar. É improvável.”, era o que ele mantinha em
mente. A possibilidade contrária era muito remota para ele.

— Pelo visto, só estão juntos por causa desses momentos, certo? — Sacudindo a
cabeça, voltou à expressão de ferocidade. — Você nem pensa em casar, em nada assim.

— Laís, eu…
— Você virou um ser fútil, Leo! Parece que agora só pensa em ficar com garotas,

levá-las para o banheiro, manter aquela lenda idiota! Ser um idiota! Vá no centro a noite e
encontre garotas para se divertir, pois ficar iludindo as da escola… Já basta.

— Elas que se iludem.
— Você que se aproveita delas. Seja sincero ou senão não ganha almoço: você

ama aquela menina?
— Eu gosto dela. — Ele foi sincero. Merece almoço.
— Perguntei  se  ama.  Gostar não é  amar.  — Tinha um pouco de voz naquele

monte de fúria. Sem almoço para ele.
— Só gosto. Não amo o suficiente para namorar.
— Então pare de se atracar com ela. Pare de se aproveitar dela. Prove que tem um

mínimo de consideração por ela. Ela merece alguém que a ame de verdade.
— Mas ela sabe que só estamos ficando.
— Leo, não duvide. Ela espera que você a peça em namoro, que diga que a ama e

que, um dia, esteja no altar da igreja vendo ela entrar vestida de noiva junto ao… guardião
(Laís  tem sérios problemas para pronunciar a palavra “pai”) enquanto um quarteto de
cordas toca a marcha nupcial.  Você não disse que consegue assumir as coisas que faz
sozinho? Então vai lá e termine esse fingimento de namoro.

— Não, ela não pensa tudo isso. E nem tem o que terminar, pois não namoramos!
— Já saíram juntos. Todo mundo da escola sabe que gostam de dar uns beijinhos

nos  fundos  da  escola.  Seu  celular  só  tem  mensagem  dela  e  foto  com ela.  E  agora,
descubro que fizeram **** (leia-se: relações sexuais). Foi a primeira vez?

— Nem a minha primeira vez, nem a dela.
— Imaginei isso dela. Pelo jeito, de inocente só a cara mesmo.
Laís permaneceu com raiva pelo resto do dia. Almoçaram juntos, mas ela ainda

estava indignada. Com esse clima, Leo foi para casa, trocou de roupa e saiu para andar
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(não gostava muito de ficar na própria casa.). No dia seguinte, estava irritada do mesmo
jeito,  mas  se  dependesse  dela  ou  das  paredes  do  banheiro,  nada  seria  falado.
Extremamente muda (“muda” no sentido de “quieta”, ou “sem falar”. Vai pensando que é
planta, vai…). Mas, em sua mente…

“Não posso deixar o Leo continuar com essas atitudes. Isso não é nem um pouco
certo, aproveitar-se do amor de alguém. Se ele mesmo não falar pra ela (e acho que não
vai falar, porque é um covarde no fundo), eu falo. E o pior é que tem muito namorico
desse tipo, com extorsão pura a uma das partes. Eu tenho muita, mais muita raiva disso.
Queria que todos os namoros que só existem por causa de sexo acabassem!”

Aí plim, passa uma estrela cadente e realiza o desejo dela.

Mentira.
Mas  Laís  viu  casais  de  monte  naqueles  dias.  Justo  ela  que  detestava  essas

melosidades de “amorzinho” pra cá, “querida” pra lá… Coisas que não valiam a pena
existir. Relações que não tinham sentido.

— E aí, foram mais uma vez lá no banheiro? — Laís perguntou cinicamente a
Leo.

— Com você espreitando, nem dá. Mas amanhã vou dormir na casa dela. — ver a
casa da “namorada” é sempre momento de ansiedade.

— E se eu não deixar?
— Você não pode me impedir.
— Mas gostaria. Já disse para vocês terminarem essa relação mal começada.
— Mas a gente ainda se dá bem.
— Não estou falando de pararem de conversar. Só de se pegar.
— Impossível!
Imagine um olhar sarcástico e cruel ao mesmo tempo. Era Laís.
— Leo, na boa, não fale nada. Só escute. Vou fazer você e a tal Rafaela serem

bons amigos, mas o máximo de contato físico permitido são abraços. Se você não quiser
que eu termine seu projeto malfeito de namoro, prove que ela merece você.

— Mas não tenho como provar!
— Então ela não te merece. Ela pode arranjar alguém melhor, e você pode ficar no

cinco contra um até se apaixonar de verdade por alguém. Melhor para todos.
— Achei injusto!
— Então continue com ela! Continuem indo juntos ao banheiro do porão! — O

nível de raiva dela estava subindo junto com o volume vocal — Pergunto de novo: e se ela
engravidar, o que você faz? Assume o filho, ajuda ela ou só foge?

— Isso não vai acontecer.
— Se isso fosse impossível de acontecer, Leo, eu não estaria aqui hoje. E não vou

deixar isso acontecer nunca. Só me aguarde.
Quando ela falava para aguardar, em cinco minutos resolvia as coisas, só que do

seu jeito. Leo conhecia ela o suficiente para entender que, por isso, a mensagem de bom
dia que recebeu de Rafaela ao acordar provavelmente era a última.

Como narrador que quase não narrou nada, só falo que isso é o começo… Do fim.

(Continua...)
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