
Me(us rece)ios
Segunda estação: 
Diante de tanta provocação, todo ciúme ganha razão.

Capítulo IV : Junho – Investidas sugestivas

Vamos começar o capítulo de hoje falando um pouco sobre o tema “proximidade”. Por
exemplo,  posso  falar  que  a  proximidade  entre  a  casa  de  Alana  e  a  casa  de  Fernando  é
representada pela distância de seiscentos metros. Enquanto isso, a proximidade entre a moradia
de Alana e a de Alice é de dezenove quilômetros se seguirmos os caminhos dos ônibus.  Então,
sabendo disso, calcule a distância entre a casa de Fernando e Alice. (Brincadeira… Se você for de
humanas, não sinta-se ofendido.)

Esqueça o parágrafo acima – o tipo de proximidade que vou comentar é a sentimental.
Por exemplo, com certeza você tem mais intimidade com algum amigo que você conheça desde
os quatro anos de idade do que com um professor  de universidade,  logo você é  muito  mais
próximo desse amigo (a não ser que seu amigo seja esse professor, aí dá na mesma).

E  entre  namorados,  é  comum que  a  proximidade  aumente  com o passar  do  tempo,
enquanto aquele “fogo de paixão” que faz o casal viver unido (no sentido de “agarrado”) a todo
tempo diminua, de maneira inversamente proporcional (povo de humanas, não fiquem com raiva
de mim).

Fernando  sentia  essa  proximidade  entre  ele  e  Alana  aumentar.  Quando eu  digo  que
“sentia”, era na questão de ela realmente estava mais próxima – fisicamente.

Por exemplo, ainda era o mesmo dia que Alana e Alice esbarraram (se não lembra, volte
duas casas e fique uma rodada sem jogar um capítulo), e a garota e seu namorado voltavam para
casa. O único diferencial era que Alana estava literalmente agarrada ao braço do garoto.

Até aí, sem problemas. Já estavam perto do inverno, calor humano era bom… O único
ponto questionável era que a garota nunca manteve tanto contato e por tanto tempo assim com o
namorado.

— Err… Alana…
—  O que  foi?  — Ela  estava  séria  e  parecia  uma  criança  (aí  os  com  complexo  de

Napoleão (como eu) vão dizer que eu disse que ela parecia uma criança só por sua altura ser de
1,56m) que diz “não solto, não solto, não solto!”.

— O que aconteceu pra você… Sabe… Tornar-se tão afetiva? — Agora era a vez dele
perguntar se “acontecera algo”.

E, assim como a garota não gostava de saber dos problemas alheios, também não gostava
de falar dos que a afetavam.

— O dia dos namorados está chegando. Acho que esse gesto é próprio de  namorados,
não é?

— Ok… Mas não poderia afrouxar um pouco?
(Não considere esse pedaço.)
— A pressão que eu aplico indica a quantidade de amor que eu sinto por você! Quer que

eu pare de te amar? — Ela disse, pressionando tanto o braço dele que começou a formigar.
(obrigado por desconsiderar.)
Ela, desculpando-se, fez menção de soltar. Não soltou porque ele não deixou. Afinal, ele

achava legal aquele tipo de demonstração de afeto (desde que não exagerasse na força, lógico).
Nisso, a proximidade dos dois aumentou.
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Na  verdade,  só  a  essa  altura  do  namoro  que  Fernando  sentiu  que  realmente  estava
namorando. Mas algumas preocupações começaram a encher-lhe a cabeça.

Primeira:
Ao andar por algumas lojas, olhava as coisas e pensava o que dar de presente para Alana

no  dia  estipulado  pela  mídia  capitalista  como  sendo  especialmente dos  namorados.  Nunca
presenteara uma garota (exceto a própria mãe) até então. Não tinha dinheiro para algo caro, como
uma aliança de ouro (hoje em dia, namorados pensam alto…). Pensou em livros, ou em coisas
escolares. Não decidiu nada, então decidiu pensar melhor depois.

Segunda:
Teve vontade de pedir ajuda à Alice, mas estava desconfiado dela. Principalmente pela

postura gélida da namorada perante ela (embora isso pudesse ser ciúme comum) e pelas coisas
que a amiga falava (“mudar seu mundo”, “experimentos” – mesmo que isso não seja entendível
por pessoas comuns (embora eu entenda)). Isso provavelmente significava que a garota realmente
queria “algo a mais” com ele – contando ainda o beijo que ganhara dela, então…

Terceira:
Mas  não,  Fernando  achava  improvável  que  alguém  se  apaixonasse  por  uma  pessoa

comprometida.  Só  que  ele  não estava  com vontade  de  conversar  com Alice  e  resolver  essa
dúvida,  pois  ele  queria  retribuir  o  carinho  que  sua  namorada  enfim  mostrara  (não  achava
incomum? Sim! Mas não importa, finalmente ela abriu seu lado “deredere” (leia-se: carinhoso)!
Ele  queria  entender  os  motivos  por  trás  da  mudança  súbita,  mas  não  era  como se  sua vida
(amorosa) dependesse disso).

Bem, o grande motivo de a mudança ser súbita era que Alana não conseguia (ou não
queria) ser sutil. Por exemplo, a uma semana do dia 12 de junho…

— Fernando,  não sei  o  que  te  dar  de  presente  no dia  dos  namorados.  Tem alguma
sugestão?  E abaixo de quarenta  reais,  por favor.  — Enfatizando as  últimas palavras,  ela  foi
diretamente ao ponto. Fernando aproveitou a deixa e fez a mesma pergunta.

Outro exemplo, dias depois, foi quando os dois estavam juntos, em um banco de uma
praça no bairro, de mãos dadas (casal à moda antiga), durante um dia consideravelmente quente
em que ficar dentro de casa era desagradável.

— Fernando, você não tem dúvidas que me ama, certo? — Alana perguntou.
— Hã? — o garoto quase não entendeu a questão — Lógico que te amo, Alana. Por quê

pergunta?
— Pra dizer… Que te amo do mesmo jeito. — Ela desviou o olhar, mas ficou feliz com a

resposta.
Ela  era  bem  próxima  de  Fernando  para  que  ele  entendesse  essa  maneira

consideravelmente brusca de agir sem se ofender. Algumas vezes, isso era motivado por receios
que  passavam  aleatoriamente  pela  mente  da  garota,  e  resolviam  incomodar.  Ultimamente,
tratavam-se das coisas que Alice dissera a ela.

Primeira:
Claro que Alana tinha (só um pouco de) receio de Fernando ter uma “recaída” e voltar a

gostar de Alice. Ela continha a curiosidade que sentia de saber esse passado (afinal, será que
rolou alguma coisa? (só um beijinho há dois meses.) Será que ele se declarou? (não.) Do que ele
gostava nela?  (das atitudes e do sorriso.)), mas achava que poderia afetar o futuro (e, por isso,
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preferia o namorado por perto e Alice bem longe).
Segunda:
O que  significaria  “Alana  ter  conquistado  Fernando e  não  o  contrário”?  Talvez  não

tivesse  sentido  algum  (Alice,  do  ponto de vista  dos dois,  era  recordista  em falar  frases  sem
sentido), mas uma coisa era certa: quem tomou a atitude para o início do namoro foi Alana –
mesmo que os dois estivessem próximos o suficiente para assumir isso de uma vez, a “culpa” foi
dela (taí argumento para uma briga de casal).

Ligue os pontos que a garota não quis ligar para não esquentar a cabeça com problemas
do namorado e da amiga deste: Fernando gostava de Alice, não tinha atitude e não se declarou.
Do nada, Alana começou a se aproximar dele e, mal se passou um mês e os dois começaram a
namorar. Conclusão: Alana “forçou” (mesmo sem real intenção disso) Fernando a gostar dela.

Alice Felter seguiu essa linha de raciocínio. Se fosse isso mesmo, seria fácil (para ela)
“reacender” o amor anterior do garoto…

Uns dias depois do dia dos namorados (para informação: Alana ganhou bombons junto
com um CD de música, Fernando ganhou um livro e duas daquelas canetas de metal estilosas que
as pessoas dão de presente).

(momento “diálogo irrelevante”)
— Difícil ver você sozinho… — Rafaela (colega de classe que sentava perto dele e que

você conhece de outra história) comentou quando viu o garoto sozinho no intervalo.
“Caramba,  é  tão incomum assim eu estar  longe da  Alana”?  Perguntou  ele  à  própria

consciência. Sim, era, respondo eu me colocando no lugar da consciência dele.
— Alana faltou hoje. — justificou ele, sentindo como se voltasse ao tempo em que era

solteiro e introvertido (não que ele tivesse deixado de ser introvertido).
— Imaginei.  Dá para ver que você está meio cabisbaixo por causa disso.  Aliás,  sua

namorada é tão fofinha… Deve ser uma boa pessoa, não é?
(Detalhe: Rafaela é bissexual assumida.)
— Sim... É um pouco brava, às vezes, mas eu não ligo — pelo contrário, Fernando a

admirava pela atitude (fato: ele gostava de garotas com atitude para compensar a própria falta de
atitude).

— Legal esse ponto de vista.  Vocês formam um casal bonitinho, dá pra ver que são
próximos… Diferente do meu ex, que era um babaca que me traiu.

Aí ficaram papeando um pouco sobre namoros.
(fim do “diálogo irrelevante” que só serviu para unir as histórias.)

Não deu para  evitar:  sem os  cuidados de  Alana,  Fernando seguiu  rumo ao terminal
acompanhado de Alice, que dizia:

— Sabe, Fer, às vezes eu sinto saudades do tempo em que nós dois passeávamos sem
rumo depois das aulas. Duas almas solitárias.

— Acho que eu não era tão solitário assim. — “Lá vem ela com as conversas estranhas.”
— Duas almas solteiras, então? Se me lembro bem, você era meio ressentido por não

namorar, não é?
— Talvez fosse um pouco… — Na verdade, era mais aquelas coisas de amor platônico,

do tipo “eu gosto dela mas ela não liga pra mim”.
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— E agora parece estar ressentido por não estar com a namorada. Sempre junto dela,
mas hoje distante.

Alice diminuiu o passo. Tudo bem, Fernando não estava com pressa – não encontraria
Alana esperando por ele na fila do ônibus naquele dia. Assim como não esperava pela pergunta a
seguir.

— Me diga, Fer:  o que aconteceu, exatamente, para que você começasse a sair com
aquela garota?

Ele  achava  que  não  tinha  motivos  para  contar  de  seus  relacionamentos  para  outras
pessoas.  Porém,  faltava-lhe  a  coragem de  Alana  para  responder  exatamente  essas  palavras  à
amiga, então decidiu resumir a história.

— Pegávamos ônibus juntos todo dia, começamos a conversar, ficamos mais próximos e
começamos a nos ver mais… Até que começamos a namorar.

(Contar “como namoros começam” é tão genérico quanto contar “como bandas de rock
começam”, em geral. Sempre envolve mais de uma pessoa, se conhecem, veem interesses em
comum e decidem começar algo novo que exige encontros e dedicação de ambas as partes e tem
objetivos, como “se amar para sempre”(tratando-se de alguns namoros, não tem), ou “apresentar
um show para um milhão de pessoas”.)

— Então é assim que as coisas mudam para você, Fer?
— Hã?
— Não é como se você gostasse dela há tempos antes de começarem a namorar. Não é

precipitado demais?
(Nota do autor: Hmm… Alice, acho que você deveria ter comentado isso no primeiro

capítulo, e não quando o namoro chega a três meses de duração.)
(Outra nota do autor: Levando em conta que tem pessoas que se casam após um mês de

namoro, essa relação de Fernando e Alana está lenta, até!)
— Por que essa pergunta agora, Alice? — o garoto concluiu a mesma coisa. E sabia que

ela estava querendo se envolver mais com o relacionamento alheio.
— Pensei  em paixões.  É  muita  impulsividade  começar  a  namorar  com alguém que

conheceu há menos de um mês. Parece que não dá tempo de conhecer a pessoa de verdade.
Fernando preferiu não responder. Achava que era suficientemente próximo da namorada

– por isso começaram a namorar, afinal.
Alice,  vendo  o  ceticismo  do  colega,  diminuiu  a  distância  (física)  que  mantinha  em

relação a ele.
— Estou dizendo que falta a vocês dois… Proximidade. Não importa o que diga, eu sei

mais sobre você do que ela sabe. Assim como sei algumas coisas sobre ela que você desconhece,
Fer.

Ele, ligeiramente assustado com a fala da garota, afastou-se (“Como assim, que tipo de
coisas ela sabe sobre nós?”).

Achando levemente engraçada a reação dele…
— Pequenos trejeitos, nada a mais. — riu-se ela — Mas eu gostaria que você pensasse

bastante, Fer. Seu mundo ainda está distante o bastante para que nada importante seja destruído.
Ele quis responder:
“Alice, metade das vezes eu não entendo o que você fala. A outra metade eu entendo,

mas não acredito, pois você fala de uma maneira duvidosa.”
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Ele acabou falando:
— Alice, eu acho que está tudo bem para mim agora, para nós. Não quero que nada

mude. Eu gosto de Alana, ela gosta de mim. Estamos bem próximos agora.
(Além de pensar: “e não confio tanto em você, Alice”.)
— Oras,  e  qual  o  problema de  uma mudança,  Fer?  Uma mudança  para  melhorar  a

situação, para evitar problemas. Não aceita?
— Depende de qual seria essa mudança. — embora ele estivesse acomodado com sua

vidinha e imaginasse mudança como “desmontar os móveis, enfiar em um caminhão e ir pra
outro lugar diferente onde é preciso montar tudo do zero”. Não, estava tudo montado e arrumado,
nada precisava ser alterado.

— Não tem como saber. Você precisa aceitar, depois  mudar e vivê-la por si mesmo. É
algo como uma aposta.

Aí o garoto finalmente perdeu a paciência (ALELUIA!):
— Bem, então vou me arriscar por algo que não sei o que é? Tipo… Me jogar de um

penhasco só pra ver se é divertido? Eu não entendo o que você quer dizer e o que quer que eu
faça, Alice.

— Não tenho direito de querer que você faça algo. Só posso te aconselhar, e dizer que
você não deve abandonar o que realmente queria por causa de algo mais fácil que surgiu.

Ao fim desse trecho, diante das catracas do terminal de ônibus, Alice não estava com seu
típico sorriso de provocação travessa, mas sim com uma expressão quase séria, meio pensativa.

— Se fica difícil para entender assim, apenas quero que pense: você realmente namoraria
com aquela garota se já a conhecesse melhor? E também quero te dar isso como lembrança.

Ela lhe entregou um embrulho antes que Fernando pagasse a passagem.
“Será pelo dia dos namorados? Mas…”
— É pelo nosso “aniversário de amizade”. Faz um ano que nos conhecemos, achei justo.
(Sim, ela inventou isso como desculpa na maior cara de pau do universo.)
— Ah… Obrigado. Nem lembrava disso. (claro que não lembrava, quem vai saber uma

data que outra pessoa inventou no dia em que ela ocorre? Fernando, precisa aprender a ser mais
firme, igual à Alana!) Quando eu puder, comprarei algo para você.

— Não se incomode com isso, Fer. Sua namorada ficaria com ciúmes. Mantenha como
mais um segredo nosso.

Mais um segredo, em forma de presente? Fernando já desistira de entender a mente da
amiga.  Que lhe  beijara,  que lhe  questionava e  que lhe presenteava  após lhe aconselhar algo
estranho.  Porém,  não  bastava  desistir  de  entender,  era  preciso  saber  como  reagir  a  essas
investidas da amiga, que parecia saber que já fora amada.

Era hora de explicar alguns sentimentos soterrados, pelo visto. E, para Alana (que, nesse
momento, ligava para o namorado para saber como fora o dia dele), envolver-se com problemas
do namorado não seria nem um pouco legal.

(Continua…)
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