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

que existe sentido!

Capítulo V : Janeiro – Praia da desilusão, casa da solidão

Nunca antes na história de vida de Leonardo as festas de fim de ano foram tão solitárias.
Sua casa era uma das três que não estava decorada com luzes e enfeites natalinos naquela rua,
simplesmente  porque  sua  família  nunca  se  importara  com  isso  (e  era  algo  que  ele  achava
estranho, pois, diante dos vizinhos, seus pais faziam o possível (e o impossível) para parecerem
uma família unida cheia de amor fraterno  (e isso implicava (segundo Laís) esses enfeites, que
simbolizavam  essa  falsa  impressão  de  paz  e  alegria)).  Além  disso,  os  pais  haviam  viajado
separados, cada um para a casa dos próprios familiares (só para mostrar que essa família, de amor
fraterno, não tem nada), e a irmã de Leo passava mais tempo em festas e casas de colegas (ahã,
colegas. Sei, claro que são só colegas.) do que na própria casa.

Logo, Leonardo estava só em casa na maior parte do tempo (exceto em raros períodos
em  que  a  irmã  chegava  *******  (leia-se:  “demasiadamente  alegre”)  pedindo  dinheiro  e
ofendendo a tudo e todos antes de desabar na cama. Por isso, passava o tempo sem camisa (fan
service pra vocês)1 no sofá, ou lendo no quarto com a porta aberta  (em dias normais, era bem
provável que a família começasse uma briga a qualquer momento e os gritos atrapalhassem seu
entretenimento).  Ou  então  ia  passear,  comprar  algumas  coisas  para  fazer  comida  (pode  não
parecer, mas Leo sabe cozinhar! (ele só almoça “fora” por ficar de saco cheio da família quase
todo dia)).

E aí, durante esse passeio, chegamos à história da segunda casa sem decoração de Natal
na rua, que era a casa onde morava Laís, que estava em viagem. Supostamente, ela retornaria no
começo  de  janeiro,  mas  Leonardo  tinha  lá  suas  dúvidas.  Nada  de  mensagens  ou  ligações
recebidas faziam que ele tivesse certeza de que a amiga ainda estava com raiva dele. E a garota
não tinha outros motivos para voltar tão cedo à cidade, principalmente indo à praia.

“Seria bom se nada daquilo tivesse acontecido.”  (a culpa foi sua, Leonardo.) “Tenho
certeza de que ela me levaria junto (igual às férias de quando estávamos na sétima série).” (tenho
minhas dúvidas.) “Porque aqui tá quente pra ******* (leia-se: ****** (leia-se: todo mundo)).”

E,  no  final  das  compras,  Leonardo  viu-se  sem  camiseta  (fan  service  pra  vocês)2,
pensando em uma situação hipotética de um mundo igualitário para homens e mulheres onde
estas pudessem andar sem camisa também  (desculpem-me, feministas, mas quando se trata de
Leo, significa perversão mesmo). Apagando isso da mente, lembrou que estaria sozinho em casa,
e isso era chance para chamar algum(a) colega para dormir lá  (ahã, dormir… Fingiremos que
acreditaremos).  Aí,  por  fim,  lembrou  também  que  não  tinha  créditos  no  celular  (“bem,  é
vergonhoso tentar conquistar alguma garota ligando a cobrar para ela”, pensava Leo).

E voltou à sua vidinha esparramada no sofá até o começo de janeiro, quando os pais
voltaram. Depois, voltou a passar o tempo caminhando (ou trancado no quarto) até o final de
janeiro, sem falar quase nada com quase ninguém.

Bem, aqui acaba todo o capítulo de Leonardo para o mês.

Rafaela Camande ainda não se recuperara da decepção amorosa que sofrera em outubro.
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De um lado, pensava em sair por aí, conhecer outras pessoas, viver novos amores, esquecendo
aquele Leonardo que não a amava como ela imaginava. Do outro, ainda esperava por uma ligação
dele.  Um pedido de desculpas  por  tê-la  magoado.  E,  talvez,  uma confissão  de amor,  aí  sim
verdadeira. Pois, no fundo, não queria esquecer que fora apaixonada por ele, só queria substituir
aquele momento em que ele disse: “eu gosto de estar com você, mas não penso em namoro. Um
compromisso sério exige muito, e não sei se daria certo agora”. (trecho do diálogo omitido do
capítulo dois (vai sendo escrito e revelado aos poucos…))

Por fim, curtiu as festas de Natal e Ano Novo em uma chácara de um parente, toda a
família reunida, churrasco, piscina (lembrando que Rafaela era muito admirada por sua aparência)
(fan service pra vocês)3 e bastante alegria em geral.

Bem, aqui resumi toda a estação de Rafaela  (se  eu não mudar o roteiro no meio do
caminho, ela voltará a aparecer com cenas e com enredo no capítulo 8).

Alheia a tudo isso que acontecia a mais de duzentos quilômetros de distância, estava
Laís. Na verdade, estava de férias em uma praia de cidade à beira-mar só para relaxar mesmo,
pois não fora nem para curtir o sol, nem para nadar, nem para fazer castelos de areia.

“Aliás, o que as pessoas vêm fazer na praia? Só vejo as opções de: ver muitas outras
pessoas  seminuas,  tostar  a  pele  e  impregnar  o cabelo de  sal  enquanto enchem a cara.”  Laís
reclamava no interior de sua cabeça, lendo dentro da casa onde estavam. A mãe respeitava a
vontade da filha, mas a tia e a prima (que estavam em férias também e que ajudaram a pagar o
aluguel da casa) achavam sua atitude meio “diferente”.

— Prima, você é tão estranha… Nem parece que está na praia. — ao contrário da Laís
conservadora fundamentalista e meio avessa ao senso comum, sua prima de dezesseis anos era
uma  garota  mais  “normal”,  e  vestia  um  micro  biquíni  (fan  service  pra  vocês)4  enquanto
preparava-se para sair.

— Eu sei. Não estou com vontade de sair.
— Vai passar o verão todo aqui dentro, nesse calor? Precisa curtir a vida, prima!
— Acabei  de  dizer  que  não  estou  com vontade  de  sair.  — Laís  enfatizou,  irritada.

“Prefiro ficar aqui dentro do que vendo todo aquele festival de corpos suados sob essa ********
(leia-se: maravilha) de sol escaldante!”

A prima, então, partiu sem a companhia da revoltada garota. Ainda chamou a garota de
“nerd” (afinal, desde que chegara, não parava de ler).

Enquanto isso, a tia de Laís (ou, como a própria garota prefere chamar, “cônjuge de meu
tio”) também comentava algumas coisas sobre o comportamento fechado da sobrinha… Porém,
levando em consideração que a família não tinha uma boa visão sobre a mãe da garota, que “***
(leia-se:  demonstrou  amor)  para  um  homem  qualquer  e  tornou-se  mãe  solteira”,  esses
comentários eram mais mordazes.

— Eu sei que é duro não ter uma figura masculina em casa, Laís, mas não deixe isso
influenciar você tão negativamente. Que tal convencer sua mãe a arranjar um namorado, talvez
um que a ame de verdade?

E a rainha do cinismo respondeu, sorrindo:
— Obrigada pelo conselho, cônjuge do meu tio. Mas minha mãe e eu vivemos muito

bem sozinhas, sabia? Diferentemente da filha de sua irmã, que parece não ter conhecido um pai
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de bom caráter ainda! Que tal dar esse conselho a ela?
Depois disso, por alguma razão, essa tia não tornou a falar com Laís.

E assim foi, durante os demais dias de janeiro. Laís quase se viu sem incômodos, com a
tia mantendo distância e a prima fora enquanto o Sol durasse. Porém, nos períodos noturnos,
embora a tia continuasse distante, a história com a prima era outra,

— Hoje a praia foi demais, prima! Você perdeu!
— Perdi  trinta  e  sete  graus  celsius  na  sombra,  perdi  a  visão  de  montes  de  pessoas

vestindo roupas seis números menores do que o necessário, perdi latas de cerveja a cinco reais
provindas de vendedores suspeitos. Nossa, quanta coisa perdi!

— Que pessimismo, prima! Isso é algum trauma?
— Experiência.
— Mas tudo tem o lado bom, também! Vi um grupo de garotos lindões, e um deles sorriu

para mim, até!
— Acho que estava imaginando como é seu corpo sem biquíni (fan service pra vocês)5.

Não que precisasse imaginar muito… — “Afinal, andar com esse fio dental ******* ** ** (leia-
se: ligeiramente provocante) é como vestir uma ***** ** roupa ********* (leia-se: bem leve)!”

— Nossa, prima, que pensamento nojento! — “Será que ela joga do outro lado? Nunca
fiquei com garotas antes, mas sempre tem uma primeira vez…” — Mas, como eu ia falando, eu
até ficaria com ele, mas depois eles foram embora.

Laís resolveu fazer um teste de inocência com a prima:
— E você queria fazer parte de uma ****** (leia-se: festa divertida) com eles, pelo

jeito... Ou preferia ser a única ******* (leia-se: conquistada) por todos eles, ao mesmo tempo?
— “Inocente ou experiente? Veremos, hehehe!”

— Credo, o que é isso? — “Inocente? Não pode ser!” — Sou romântica, tá? Só faço com
quem eu namoro. — “Não tão inocente, mas não atirada. Ainda bem.”

Mesmo que fosse considerada como “contida”, a prima de Laís tinha uma vasta história
de namoros e “pegações” para contar. Mesmo que a nossa protagonista avessa a namoros fugisse,
saísse de casa à noite para comprar sorvete ou algo assim, ou apenas se isolasse num longo
banho, logo a prima surgia para contar seus casos de amor. Laís limitava-se a dizer que não
estava  interessada  para  evitar  ouvir  os  contos  sobre  términos  de namoro,  gritos  de saudade,
tentativas de retorno e pegações às escondidas.

Até que, no quarto da casa, depois de ouvir pela sexta vez: “não quero saber disso”, a
garota perguntou à Laís, curiosa:

— Prima, você não gosta de conversas, não é?
—  Não  sobre  esse  assunto.  Afinal,  não  me  importa  quem  ********  (leia-se:  fez

despertar) o *** (leia-se: amor) dentro de você. — Laís nem sorriu nem desviou os olhos da
revista que lia deitada.

E  a  prima  chegou  a  duas  possibilidades:  a  primeira  era  que  Laís  fora  rejeitada
recentemente. A segunda era que Laís tivera uma decepção amorosa no passado e ainda tinha
algum trauma. A terceira era aquela já citada que Laís tinha mais interesse em romances com
pessoas do mesmo sexo. A quarta é que a prima de Laís (ou o autor (de exatas (e que escreve uma
história de romance (suspeito…)))) não sabe contar.

— Mas… Prima, isso é por causa de algo que aconteceu com você? Se quiser, pode
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desabafar comigo!
Laís, em silêncio, desistiu da revista e resolveu deixar de ser preguiçosa. Pelo jeito, teria

que trabalhar em seus ideais contra namorados mesmo nas férias.
— É o seguinte: por quê você sempre tenta voltar com seus ex-namorados?
— Com os antigos, eu nem lembro mais. Agora eu vejo que eram uns babacas, nem sei

como gostava deles. Mas, com o último…
“Ai.” Laís preparava-se para algum motivo desmotivador.
— Sabe, prima, ele é bonitão e é legal. Aí nós namoramos por um mês, coisa assim. Ele

me amava, chegamos a trocar presentes… Até que terminamos.
Pausa dramática da prima.

Laís ficou olhando, esperando pelo resto. A prima percebeu que ela não perguntaria o
porquê e prosseguiu:

— Eu descobri que ele estava ficando com outra garota… Que era minha melhor amiga!
— E a prima começou a ficar triste só de lembrar.  Ah, se Laís tivesse coração para sentir pena
dela... — Sabe, foi um choque tremendo para mim, descobrir que meu namorado estava pegando
minha amiga! Custei a acreditar, e aí agi por impulso, sabe? Eu pedi para terminar com ele!

— E por que você acha que agiu por impulso nessa situação?
— Eu ainda sinto que gosto dele. Sinto que ele é o homem da minha vida. Então, até

hoje me arrependo de ter terminado, e queria voltar a namorá-lo.
— Então, você quer mesmo confiar novamente em um ***** ** **** (leia-se: cafajeste)

que andou ******* (leia-se: conhecendo) essa sua amiga, que também não é boa pessoa?
— Credo, Laís, não chame eles desse jeito! Eu sabia que ela gostava dele há um tempo,

isso podia acontecer a qualquer hora.
— Então, você deixa o amor da sua vida ***** (leia-se: “interagir com”) sua amiga à

vontade, na sua frente? Quer fazer um ****** (leia-se: passeio) com eles também? Depois eu que
sou idiota de perder a praia!

— Mas você não pode julgar eles assim! Ele gostava de mim, e eu ainda o amo! E se der
certo agora?

— Sabe por que não vai dar certo? Porque você foi esperta quando terminou com ele,
depois de descobrir essa traição! Se ele realmente gostasse de você, não te traía. Se ele vier te
procurar, é porque essa outra garota largou ele. Você quer ser tratada como objeto, que ele usa
quando precisa? Então vá beijar os *** (leia-se: sapatos) dele, ou o *** (leia-se: dedão do pé
direito) dele! Ele saberá quem enganar quando não tiver mais uma ****** (leia-se: amostra)
grátis para (ab)usar…

— Prima… Não fale mais isso.
A garota estava chorando.
— Então, aprenda a escolher direito. Se ficar procurando na praia ou na balada, nunca

vai achar quem se interesse por você. E, hoje em dia, qualquer ***** (leia-se: pessoa) por aí fala
que te ama. Vai ser idiota e acreditar em todos?

Ao contrário da decepção que sentiu na discussão contra Leonardo, agora Laís estava
impregnada de ódio. Queria dar um tapa na prima, ver se ela aprendia a deixar de ser **** (leia-
se: tão aberta a relacionamentos de vários tipos). Porém, ao vê-la com os olhos em lágrimas e
com a mente confusa, decidiu dar um tempo para a garota e foi tomar banho (afinal, no calor, dá
vontade de tomar banho toda hora  só para se  refrescar)  (fan service pra  vocês)6  (parece  que
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alguém ainda tem sentimentos!).

E chegamos ao fim da estadia. Laís, mesmo que tivesse desânimo para arrumar as malas,
estava feliz por sair daquela casa, onde o clima ficava pesado sempre que a tia e a prima estavam
perto dela. Porém, um pouco antes da partida…

— …Prima, eu acho que você estava certa quando disse aquilo tudo para mim. Já deve
ter acontecido algo assim com você, não é? — olhem a empatia.

— Não aconteceu. Mas tenho um colega de classe que se aproveita de garotas de um
jeito pior, então tenho uma noção.

A prima pensou: “Colega? Hmm… Se não pegou, então…”
— Só por curiosidade, prima… Você tem namorado? Ou namorada, quem sabe...
— Não tenho, sou heterossexual. E, por favor, não torne a perguntar isso. Não para mim.
— Mas já teve?
— Nunca.
— Credo, prima, você deve viver só estudando, pelo jeito!
— Antes  isso  do  que  querer  ficar  com qualquer  um só  por  causa  de **** (leia-se:

diversão)!
— Mas namoro não é só para isso, prima… Tá certo, eu só faço com quem eu namoro,

mas tem amizade no meio! A gente também conversa, passeia, brinca…
— Estou bem sem isso. — Embora ela tenha pensado em Leonardo no instante que

ouviu isso, ocultou o aperto de saudade que sentiu e se afastou da prima, fazendo parecer que ia
pegar uma das malas dentro da casa, enquanto na verdade foi… (leia abaixo:)

Leonardo foi acordado de um cochilo pelo som do seu celular. Ao abrir, uma mensagem
que alegrou seu coração abandonado, carente e fingidor.

“Pode terminar a greve de contato social. Amanhã estarei de volta ao bairro.”

No táxi, Laís acompanhava a passagem das casas. Numa curva chegou à tão conhecida
rua, onde morava há doze anos… E viu um jovem magro diante do portão de sua casa, sorrindo
ao ver o carro que se aproximava  (ainda bem que era Leonardo, pois senão a mãe de Laís já
estava com o celular na mão para chamar a polícia). Ao descer, a garota foi cumprimentada com a
seguinte frase pelo velho amigo:

— Tirou quantas fotos de biquíni?

Aqui acaba o capítulo de Laís para esse mês, deixemos a reação da menina suspensa para
eu ter um ponto de partida no capítulo seguinte.

Para  concluir  completamente  esse  capítulo,  preciso  comentar  sobre  a  terceira  casa
daquela rua sem enfeites natalinos durante as festividades, que Laís observara quando passara
pelo começo da rua. Se você imaginou uma história mais intrincada ou um morador inusitado
nessa residência, sinto revelar-lhe que não é nada além de uma casa de aluguel sem moradores há
três meses.

(Continua…)
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