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

que existe sentido!

Capítulo IV (B) : Dezembro – Imaginou-se um
fingimento descarado aqui

Laís cresceu ouvindo que o amor que todos proclamam é um fingimento. Laís viveu
cercada  de  coisas  que,  aparentemente,  instigavam esse  amor  (dia  dos  namorados,  filmes  de
romance, carros de telemensagens) e acreditava que eram enganação. Laís via o que Leonardo
chamava de amor como sendo um nome mais “bonitinho” para  desejo sexual, e isso fazia com
que pensasse cada vez mais que não existia esse negócio tão lindo (em teoria) chamado de amor.

Agora essa mesma Laís, com raiva das atitudes do amigo, acabara de ouvir a coisa mais
chocante que já ouvira em seus dezesseis anos e dez meses de vida. Diga o que quiser, mas uma
confissão de amor sempre será uma surpresa quando originada de um amigo que se conhece há
um bom tempo.  E,  quando  se  tem uma mente  como a  dela  (que  converte  romantismos  em
intenções libidinosas)… Acha mesmo que o sentido da confissão vai ser o mesmo?

Leo, ao dizer que amava à garota, quis dizer:
“Não é nada demais, mas eu te amo. Amigos sentem amor um pelo outro, de qualquer

maneira, e eu só quero mostrar que isso é amor verdadeiro e puro, do meu ponto de vista.”
Aí, Laís, já no meio de um ataque de nervos, compreendeu o seguinte:
“Então, agora acabei de ouvir alguém que só sabe o que é **** (leia-se: farra) dizendo

que me ama, é isso mesmo? Esse traste está brincando com minha cara, só pode ser isso!”

Na mente, ela estava furiosa. No físico, estava com a voz embargada e com lágrimas nos
olhos por causa dos ânimos alterados. Aí, só grunhiu isso:

— Leonardo.
(Se chamou pelo nome e não pelo apelido, é que a coisa é séria)(Tanto é que Leo nem

falou nada).
— Não entendo de onde você arranja coragem pra esse tipo de coisa.
— Bem… Somos amigos. É desse amor que eu queria falar. — agora que você vai se

explicar, Leo? Por favor, poupe esse autor de suas ignorâncias.
— Mesmo assim. — Um pouco de alívio na mente dela. Se fosse amor de namorados,

ela já estava juntando forças para estapeá-lo na cara até nocauteá-lo. — Você acha que tem o
direito de brincar com os sentimentos das outras pessoas?

Ela se levantou (pois estava sentada na cadeira do computador desde o capítulo anterior).
Do nada, berrou:

— VOCÊ NEM SABE SENTIR COMPAIXÃO OU EMPATIA, AINDA QUER ME
PROVAR  QUE  SENTE  “AMOR  VERDADEIRO”  POR  MIM?  OLHE-SE  NO  ESPELHO,
*******! Desse qualquer outra resposta, falasse que amor verdadeiro é aquilo que uma criança
sente  por  outra  antes  que  a  sociedade  os  corrompa,  mas  NUNCA MAIS DIGA QUE AMA
ALGUÉM!

(Momento “trova” (ou coisa parecida) - perceba as rimas!)
— Você não pode me impedir de dizer a verdade, declarar que gosto da nossa amizade.
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— Leonardo confrontava de Laís a raiva suprema, a pior que já vira, e agora estava diante de um
dilema.

— A partir do momento em que você disse que sente amor por mim, não sei se dá pra
continuar assim. Afinal, você não tem como me provar que está falando sério – por que, em vez
de falar de amor de amigos, deixou esse mistério?

— É que saiu por instinto. Mas, na verdade, é o que eu sinto.

(Na verdade, acha que alguém vai pensar em rimas enquanto discute? Abaixo está o
normal.)

— Você não pode me impedir  de dizer  a  verdade.  Somos amigos,  ou vai  dizer  que
amigos não podem se amar como amigos? — Leonardo confrontava o pior ataque de fúria da
amiga desde que a conhecera. Tentava manter a calma, mesmo sabendo que era pior.

—  Não  sei  de  que  tipo  de  amor  está  falando  mais.  Dá  até  impressão  de  que  está
brincando comigo, fingindo que sente algo. Talvez… Se aproveitando de mim.

Não. Isso Leo com certeza não estava.
— Por que eu faria isso com você?
— Leonardo, você faz isso com outras garotas sem pestanejar! Só o fato de  ficar com

elas parece te dar o direito de usá-las feito objetos! 
— Não sou assim…
— É sim, assim como várias  outras pessoas.  Praticamente dissimulado como meu…

Progenitor masculino (leia-se: “Pai  biológico”).  Não tenho como acreditar que você me ama
sendo que sei como você é realmente.

Pausa.
— Quero ficar sozinha. — Era, ao mesmo tempo, uma ordem e um pedido.
A garota  estava com uma expressão de  desconforto.  Colocou a mão sobre a  cabeça

(cefaleia (vulgo “dor de cabeça”)).
— Bem, também cansei de discutir.
Sem nenhum acordo entre as partes, sem sorrisos e sem despedidas, Leonardo saiu da

casa da amiga. Estava estressado com a atitude dela e, em vez de rumar para casa (onde achava
que se estressaria mais ainda), tomou o caminho inverso e foi caminhar pelas ruas iluminadas
pelo fim de tarde. Simultaneamente, Laís observou o computador e os casais pixelados na tela,
desligou tudo e deitou na cama, a pensar.

Leo achava que a amiga estava ficando alienada com esse negócio de ser anti romântica.
Parecia que não existia mais amor, apenas pessoas “meio” próximas e pessoas que queriam fazer
muito **** (leia-se: “movimento”). Oras, aonde estavam aqueles que queriam a liberdade, como
ele? Parecia que a atração em si não era nada além de libido para garotas como Laís. Para ele, era
uma maneira de se libertar.

Laís via algo diferente. Via o amigo querendo seduzi-la, como fazia com as “colegas”.
Via o amor no sentido puro, representado apenas por carinho e afeto, definhar,  sufocado por
pessoas que, como o amigo, não sabiam respeitar aos sentimentos alheios. Então, via que era
preciso eliminar esse “falso amor”, eliminando os que se diziam “amantes”.

Após todas as provas de recuperação possíveis (Leonardo foi em todas – Laís já tinha
sido dispensada há semanas), finalmente estavam em férias.
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Porém, mesmo com tanto tempo livre para conversar (digamos que eles não faziam curso
algum além da escola), nunca antes esses dois estiveram tão sozinhos. Laís não tinha motivos
para falar com Leo, então investia seu tempo em dormir – comer – reclamar sozinha do calor –
dormir – ler alguma coisa – assistir alguma coisa – reclamar de romances que via na TV – dormir.
E Leo, sem vontade de falar com Laís (e, consequentemente, sem lugar para onde fugir de casa),
passava o tempo andando pelo bairro (quando seus pais estavam em casa), ou lendo algo (quando
sua irmã (ah, quando eu falo “irmã”, é uma garota de vinte e quatro anos) estava ******* fora ou
estava inconsciente de tão bêbada dormindo).

Mas  uma  hora,  o  tédio  chega.  Leonardo  precisava  conversar  com  outras  pessoas
regularmente (em geral, estar junto com a amiga supria essa necessidade). Sentia-se abandonado,
e começava a ficar nervoso se não tinha ninguém para conversar. Então foi recorrer à solução.

Tinha,  no celular,  o número de quase todas as  garotas com quem já  tivera  relações,
fossem meros beijos ou coisas muito mais avançadas (por exemplo, Rafaela e suas “relações de
banheiro”).  Isso  totalizava  uma agenda  com quase  vinte  números.  O que  ele  procurava,  no
entanto,  era apenas um  (para as outras, não tinha assunto de conversa,  mesmo que as outras
estivessem com menos raiva dele), que achou logo: Tinha, como imagem de contato, a cara de
Laís com raiva (Imagine alguém que odeie quando tiram foto) (prêmio: adivinhe quem é a pessoa
para quem ele vai ligar! Dica: o nome tem quatro letras e começa com L.)

— O que você quer? — A voz do outro lado da linha resmungou.
— Apenas dizer “oi”.
— Já disse, pronto!
Ligação finalizada – Duração: 5 segundos.

Segunda tentativa.
— Isso é muita falta de educação, Laís!
— Ah, nem sabia. — Puro cinismo na voz dela.
— Na verdade, eu queria saber como você está.
— Parece que ganhou um interesse súbito em mim depois de duas semanas de distância,

Leonardo. O que aconteceu, só a *********** (leia-se: “prática de hobbies alternativos”) não
está sendo suficiente?

— Sabe que não sou de ficar fazendo isso direto.
— Não é suficiente depois que você acostuma à fazer coisas a mais, né?
— Tanto faz. É que fiquei com saudade de ouvir sua voz.
Silêncio.
— Isso é tão meloso que quase vomitei aqui. Se um dia você conseguir uma namorada e

conseguir fazer com que ela acredite que você a ama de verdade, fale isso para ela.
— Ha, ha, ha. Não achei graça.
— Então, vamos ser sérios. Sem mentir, por que raios você ligou para mim?
— Para falar a verdade, estava me sentindo sozinho e com vontade de conversar com

alguém que pudesse me escutar.
— Então, até em amizades com amores verdadeiros como o que você diz que sente por

mim  (ela  vai  ficar  pegando  no  pé  dele  eternamente  por  causa  disso),  existe  esse  tipo  de
aproveitamento, pelo jeito…
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— Não estou me aproveitando de você.
— Mas só lembrou de mim quando sentiu falta de alguém para conversar. Bem, isso

explica  muito  desse  lindo  amor  verdadeiro.  E,  para  sua  felicidade,  estou  neste  momento
arrumando as malas: eu e minha mãe vamos para a praia daqui a dois dias, só voltaremos no ano
que vem.

— Hã?
(A velha piada que muitos  tios  fazem no dia 1º de janeiro: “Lembro do ano anterior

como se fosse ontem…”)
—  Por  que  não  tenta  ludibriar  alguma  de  suas  ex-ficantes  para  se  fazerem  de

acompanhantes até janeiro? Sei que algumas delas aceitariam.
— Laís, — ele ficou meio bravo (tipo: “ofenda a mim, mas não ofenda minhas colegas”)

— ofenda a mim, mas não ofenda minhas colegas. — Leo, favor não roubar minhas palavras.
— Como se você as tratasse de maneira melhor. Enfim, veja se aprende a ter um pouco

mais de sinceridade e respeito, tá? Se não achar nenhuma companhia como a minha (que parece
ser muito importante para você, pelo visto), aproveite a solidão para pensar um pouco na vida.

Leo preferiu não comentar nada. E, de repente, não ouviu mais nada, só lera na tela do
aparelho celular:

Ligação finalizada – Duração: 1 minuto e 35 segundos.
E, embaixo:
Seus créditos acabaram! Recarregue e continue falando! (Aff ¬¬')

Leonardo  via  aquele  resto  de  mês  como  uma  provação  que  teria  que  suportar  em
silêncio. E agora Leo se culpava de ter sido levado pela emoção, de falar que amava à amiga.
Mas Leo sabia que estava errado por falar com ela depois que a poeira baixou (até demais), assim
fazendo parecer que não se importava com ela.

(Continua…)(Ainda não – tem mais um pedacinho:)

Parece que Laís tinha um mínimo de gentileza para com o próximo… Nem um minuto
depois de a ligação cair, o celular dele vibrou e a foto dela surgiu na tela.

— O que foi? — Leo perguntou à garota, ressabiado.
— Só quero desejar um feliz Natal.
— Ah, tá. Obrigado, para você tamb…
Ligação finalizada.

(Continua…)(Agora sim, acabou o capítulo)
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