
Anti Cupido
Segunda estação: Amor declarado e mal entendido – Prove agora

que existe sentido!

Capítulo IV (A) : Dezembro – Mensagem distorcida
pela mente alheia

Voltando dez anos, houve um dia em que um Leonardo de cabelo lambido e
cara de bobo disse que gostava de uma Laís que usava tranças e até então era tímida e
medrosa. Disse que gostava dela porque um garotinho (chamado Fabinho) disse que
não gostava dela porque ela era estranha por não ter pai. Quando Leo disse que não
ligava para isso e que o Fabinho era chato, Laís aceitou o consolo que o amiguinho
lhe ofertou, além de perceber que o senso comum de algumas pessoas era idiota.

Voltando à  linha do tempo normal,  sabe-se que as  coisas  mudaram muito
(óbvio – quer que o mundo de 2012 seja igual ao de 2002?). Estaria tudo bem com o
fato de Leo ter falado que sentia amor por Laís… Se não fosse por uma falha na
transmissão da mensagem: quem disse que o receptor entendeu a mesma coisa que o
emissor quis dizer?

Mensagem de Leo, dita de forma banal:
“Eu, Leonardo, amo a você, Laís, mas não pense que é amor no sentido de

querer te namorar, mas no sentido igual ao de um filho quando diz que ama a própria
mãe. Acho que isso é amor verdadeiro.”

O que Laís recebeu, num contexto alternativo:
“Eu, Leonardo, que parei de me encontrar com uma garota (com quem estava

tendo relações românticas muito mais  profundas do que o considerável  para dois
jovens de dezessete anos) por admitir que não sentia esse amor por ela, agora estou
tentando me aproveitar de minha melhor amiga, Laís, fingindo um sentimento que
não existe. Assim, torno-me um rapaz que age igual ao pai biológico dela, tratando as
garotas como objetos onde deposito meu prazer e as jogo fora quando dão problemas
(leia-se: querem compromisso sério ou ficam grávidas).”

Fora a surpresa típica de receber uma declaração de amor numa conversa que
não tinha esse objetivo explícito,  a mente  meio deturpada  de Laís  levou-a a  esse
estado de choque.

— Leonardo… (se chamou pelo nome e não pelo apelido, é porque é sério)
De tudo que eu podia esperar como resposta… Essa com certeza foi a pior.

Pausa. Ela limpou o rosto. Então falou, com a voz embargada pelo choro:
— Vá embora daqui.
Na verdade, Laís não via mais ao amigo, mas sim a uma sombra, como se

olhasse  para o  homem que abandonara  a  ela  e  à  mãe antes  que ela  nascesse.  O
homem que desconhecia mas que odiava. Queria parar de vê-lo.

—  EU  NÃO  QUERO  MAIS  VOCÊ  AQUI!  —  berrou  a  garota,  com  o
máximo de volume que conseguiu. Não conseguia conter o choro. — Me arrependo
de ter conhecido você. Suma. SAIA!

Observando a amiga e seus gritos, Leonardo não entendia. O que ele fez... Ou
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melhor, o que aconteceu com Laís?
— Laís, acalme-se…
Ela  levantou-se  (desde  o  capítulo  anterior,  estava  sentada  na  cadeira  do

computador, só para constar). Evitou olhar para ele.
— Não adianta se desculpar… Não adianta falar mais nada.  Já disse:  VÁ

EMBORA!
Em animes, dá pra resolver esse tipo de problema com um abraço ou com um

beijo. Porém, eu não sou roteirista de anime (ainda) e Leo não fazia ideia de como
reagir. Afinal, não era brincadeira.

Mas  aí,  uma  lembrança  de  dez  anos  atrás  salvou  a  vida  dele  (ah,  mais
flashback… Sim, mais flashback!): Quando a mãe de Laís ficava brava com algo, a
filha da mãe de Laís falava para manter distância, então eles iam para a casa dele, ou
tomar sorvete num bar que tinha na rua. (pronto, acabou o flashback. Doeu?)

Não iria mais discutir.
— Ok, estou indo.
Assim, saiu da casa da garota. Sentiu-se um pouco mal por deixar a amiga

naquele  estado  emocional,  mas,  como  (parte  da)  causa  do  problema,  se  afastar
poderia ser uma boa solução.

Já ouviu algum amigo seu falar “não queira me ver nervoso de verdade”?
Quando falam isso, aí você fica com medo de ver ele nervoso de verdade, não é?
Mesmo que você nunca tenha visto esse “nervoso de verdade”.

Digamos que, depois desse dia, Leo tenha começado a falar: “Não queiram
ver  a  Laís  nervosa  de  verdade.  Não  é  uma  experiência  agradável”.  Houve  uma
mudança de concepção aqui, em que ele conheceu uma nova face da amiga. E, ainda
nesse dia, ela passou a ter uma visão dele um pouco diferente da realidade – a visão
de um garoto mais insensível e menos sincero do que o que ela  ousara chamar de
amigo.

Aí, para a poeira abaixar, dois dias de espera. Então, Leo abusou da cautela e
ligou para a amiga (afinal, chegar na casa dela depois daquele acesso de raiva e fingir
que nada aconteceu era muito cara de pau).

Bem, o cumprimento que você recebe é diretamente relacionado ao estado de
humor da outra pessoa.

— O que você quer? — estado de humor de Laís: ainda nervosa.
— Queria saber se está tudo bem.
— Não vou marcar um encontro com você. Não sou uma de suas ***** (leia-

se: “opções de lazer”).
— Sei disso, não foi por isso que eu liguei. Bem… quando eu disse que sentia

amor por você, não quis dizer exatamente isso. — tentativa de desculpa.
— Eu sei.
“Isso torna as coisas mais fáceis”, pensou ele.
— Um traste como você não consegue sentir amor de verdade.
Pronto, temos um impasse. 
Leo respirou fundo, contou até três e disse:
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— Laís, sei que está com raiva de mim.
— Parece que parte do seu bom-senso ainda funciona! Parabéns!
— Meu bom-senso inteiro está em ordem, obrigado.
— Então, admite que estava consciente quando disse que me amava? Isso

torna as coisas piores. Assim, realmente penso que meu amigo Leonardo morreu.
— Eu estou vivo. Laís, me escute.
— Estou ouvindo sua voz de mentiroso, infelizmente.
— Ha ha. Não teve graça. Só quero explicar que, não importa o que você

tenha pensado, eu te amo como amiga.
“Acho que agora a situação está explicada”.
— Esqueça, nunca mais vai entrar no meu quarto. — O cinismo de Laís era

notável de longe — Vá caçar consolo nas suas ****** (leia-se: “colegas”), vá buscar
o que você chama de amor dentro delas. Mas nunca mais tente me provar que existe
amor  verdadeiro. Nunca mais diga a palavra amor para ninguém. O mundo ficaria
melhor se você e outras pessoas que agem como você apenas assumissem a verdade.
Se você tivesse falado que queria me ***** logo de uma vez, eu teria apenas dado
um tapa na sua cara, sabia?

Pausa. Laís recuperou o fôlego.
— Tchau, Leonardo. Por favor, não me incomode mais com suas mentiras.
— Espere, Laís!
Tarde demais. O celular já voltara à tela de descanso.

Depois era Leo que estava alienado… Vejam só – Laís inserira uma ideia na
cabeça:  a  de  que  qualquer  ser  do  sexo  masculino  (e  algumas  pessoas  do  sexo
feminino) viviam de cobiçar sexualmente o corpo alheio, e mantinham fachadas para
manterem sua  autossatisfação.  Leo,  até  então  era  a  exceção por  não manter  essa
fachada  de  “namorar  para  *******  (leia-se:  conhecer  a  pessoa  a  fundo)”.  Agora
tornara-se  um  garoto  tão  odiado  por  ela  quanto  o  homem  que  ******  (leia-se:
fecundara)  sua mãe.  E agora ela olhava para as coisas ou atos que lembravam o
amigo com outros olhos: meras bajulações que ele fazia-lhe diariamente.

E olhem (ou melhor, leiam) quantas!
Aquela camiseta que ele deu de presente no ano anterior = um pouco justa,

enfatizava o* ****** (leia-se: tórax) dela (fetiche? Talvez).
Um lanche que ele repartira com ela há uns meses = beijo indireto (coisa de

anime. Pesquise por conta própria).
Aquela bala que ele lhe dera num dos últimos dias de aula = “Meu Deus, ele

queria ******** minha **** com sua ******!” (leia-se: beijo).
Um livro que ele lhe emprestara uns dias atrás = Preparação para comprar o

“amor” dela por meio de uma história que trazia essa sugestão em suas linhas.
Aquele dia em que os dois foram ao shopping juntos = simulação de encontro.

E pegar um ônibus lotado foi pretexto para que houvesse contato físico.
Um dia em que ele dormira com ela (com seis anos de idade) = “desde aquela

época esse lixo humano queria meu corpo. Sem salvação”.

Aliás, qualquer conceito que temos sobre qualquer pessoa muda quando se

~ 3 ~



Anti Cupido – C.S.L. ClaMAN

insere a palavra amor no meio, sendo reconsiderado, supervalorizado ou brutalmente
ignorado. No caso de alguém que não gosta (romanticamente) de ninguém – além de
achar que “gostar (romanticamente) de alguém” é igual a “sentir vontade de fazer
**** (leia-se: coisas (talvez) românticas) com alguém” – e acha que um sentimento
de amor “puro” é simplesmente inexistente, ouvir um  eu te amo de um amigo é o
******* (leia-se: “cúmulo”). Por achar que isso representa um desejo sexual.

Vamos seguir em frente. Acabaram as provas de recuperação na escola. Laís,
sendo uma estudante exemplar, já fora dispensada há semanas. E Leonardo foi até o
último dia possível, na tentativa de salvar suas notas do abismo em que estavam.

Porém, as coisas estavam meio sem graça para o garoto. Ele mal almoçava
(em sua casa, dificilmente tinha comida pronta na geladeira), não tinha ninguém para
conversar  (em sua casa, dificilmente havia familiares, e quando havia, não estavam
com  humor  para  conversa) e  também  não  tinha  nada  para  fazer  (em  sua  casa,
dificilmente ele conseguiria ficar em paz lendo um livro ou coisa parecida).

Então… Leo foi tentar passear por aí com alguma pessoa.
“Vou tentar ligar e falar com a Laís de novo”
Caixa postal depois de ficar chamando por um bom tempo.
Ok,  pelo  visto  os  ânimos  da  garota  ainda  estavam tensos  (sim,  mas  Laís

estava ocupada coletando informações sobre relacionamentos de fachada e não queria
atender ligações do amigo).

“Vou ver se converso com a Rafaela – vai que ela esteja a fim de sair comigo
sem compromisso, não é verdade?”

Mensagem enviada, nada de resposta.
Ok, pelo visto ela não estava com vontade de falar  com um ex-ficante  (e

excluiu as mensagens assim que as recebeu, tornando a postar nas redes sociais coisas
como “Uma vez descartado, nunca recuperado”).

“Ah,  ainda tem aquela  garota que eu ****** (leia-se:  conheci)  quando as
provas acabaram. Qual era o nome dela mesmo?”

Descobriu que não sabia o nome dela, muito menos o telefone.
Foi olhando a agenda do celular, vendo vários (uns vinte) nomes de garotas.

Umas  foram  apenas  uns  beijos,  outras  foram  um  pouco  mais  longe.  Algumas
acabavam  pedindo-lhe  em  namoro,  e  esse  era  o  momento  em  que  as  relações
acabavam. Outras eram como ele, que não pensavam em relações duradouras. E era
por isso que Leonardo não tinha em sua lista nenhuma ex-namorada.

Por fim, viu-se sem companhia, então saiu para caminhar pelo bairro mesmo.
Afinal, segundo ele, andar sem rumo, sem horário pra voltar, era relaxante.

E repetiu  essa  rotina  por  vários  dias  durante  o  mês  de  dezembro.  Estava
começando a se sentir mal por não ter contato social – afinal, passava a maior parte
do  tempo  livre  conversando  com  Laís.  Com  esta  ignorando-o  desde  aquele  dia,
restava... Ninguém para conversar.

Imaginem vocês o que é uma pessoa extrovertida reprimida. Era Leo. Queria
chegar na casa da amiga e gritar muito, entender por que ela achava que ele estava
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mentindo e rebater a discussão com verdades. Porém, conhecendo Laís e a mãe dela,
era preciso ter muita calma – afinal, ele fizera ela chorar, então sabia que o caminho
para a redenção seria longo.

Foi tentar ligar para ela de novo uma semana antes do Natal.  Tinha como
pretexto a entrega de lembranças natalinas, mas queria aproveitar para esclarecer a
história.

Até que, finalmente, a amiga atendeu.
— Você está torrando seus créditos ao ligar para mim.
— Oi, Laís, posso…
— Estou na praia com minha mãe, ficaremos aqui até janeiro e não, eu não te

mandarei nenhuma foto minha de biquíni, pois você não  merece. Na verdade, nem
deveria ter comentado isso.

— Foi meio desnecessário — e assim Leo teve que evitar que sua imaginação
criasse a imagem de Laís de biquíni.

— Mas então, tem algo importante para dizer?
— Só queria esclarecer algumas coisas com você, mas…
— Se disse “mas”, não é importante. Bem, nos vemos em fevereiro. Feliz

Natal.

Antes que ele respondesse e desligasse, o celular fez isso por ele.
Saldo de créditos de Leonardo depois da ligação para Laís: R$ 0,12 centavos.
Parece que essa história terá que ser resolvida no mês que vem.

(Continua…)
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