
Como começar uma conversa sobre amor
Segunda estação: Unir-se com o que não combina, e o que dá

certo você elimina?

Capítulo V : Outubro – Planos e reações quase imprevistas

Ah,  esse  mundo adolescente  onde qualquer  coisa  pode  virar  romance… Uns acham
irritante, outros acham brilhante. Viver em função do amor, do sentimento (ou do interesse) por
outra pessoa.

E achar que todas as outras pessoas do mundo pensam (e agem) como você.

Antes de explicar que a resposta à pergunta “você e o Saulo estão tendo algum tipo de
relacionamento?”  era  “não”,  Anna  analisou  mentalmente  todas  as  opções.  Era  realmente
incomum ver garotos conversando amigavelmente com garotas, ainda mais trocando mensagens.
Imaginou  que,  se  dissesse  apenas  “somos  só  amigos”,  teria  que  responder  a  questões
subsequentes… E a ideia de explicar o tipo de relação que tinha com alguém do sexo oposto lhe
confundia a cabeça.

Mas,  como a  história  gira  em  torno  da  incapacidade  de  Anna  resolver  os  próprios
problemas, Christine respondeu a pergunta que Paula fez para Anna  (nível de intrometimento
delas nos problemas alheios = muito alto):

— Não sei… Do jeito que aquele garoto é, duvido muito.
— Verdade, ele sempre foi estranho. Talvez ele até se interesse pelo  outro lado… —

Comentou Joyce, rindo.
— Olha, pode ser verdade. Lembra de como ele era na sexta série? — Paula começou a

mostrar sua concordância.
As três começaram a rir, e Anna não gostou. Afinal, o motivo para aquele riso era o

amigo dela, e isso não era justo.
“Elas estão rindo de coisas que o meu amigo fez… Acho que devo defendê-lo. Elas vão

entender, afinal também são minhas amigas. É a mesma coisa.”
Tomou um pouco de coragem e disse:
— Ele é só um amigo, mas… Não gosto que falem essas coisas sobre ele.
Silêncio.

— Então você gosta mesmo dele, pelo jeito. — Joyce brincou.
A missão falhou. Bem, Anna, pelo menos você tentou.
— É que você não o conheceu antes, Anna. — Paula explicou à menina — Há dois anos,

ele passava o intervalo sozinho, no meio do gramado do pátio. Ficava lá, sentado, escrevendo.
Christine acrescentou uma opinião:
— Verdade, ele sempre passava o tempo escrevendo.
— Passa ainda — lembrou Paula.
— Fora isso, e aquele dia em que ele começou a falar sobre poderes… Nossa, aquele dia

foi engraçado! — Foi a vez de Joyce dizer algo.
Enquanto elas comentavam, Anna passava a conhecer (embora de maneira distorcida) o

passado de Saulo que não conhecera (e  que,  consequentemente,  não poderia defender).  Mas,
pouco depois, perderam o interesse e começaram a falar de outros meninos mais relevantes (ou
seja: mais atraentes e populares).

~ 1 ~



Como começar uma conversa sobre amor – C.S.L. ClaMAN

Claro que Anna queria que parassem de achar que ela gostava do colega da carteira ao
lado. Porém, ela poderia resolver isso depois, ao provar que gostava de outro garoto.

Antes de qualquer coisa, Anna quis esclarecer algumas coisas.
— Saulo, é sério que você ficava…
Anna narrou uma das coisas que as colegas contaram (por sinal, a mais vergonhosa, que

envolvia “poderes” e uma toalha nas costas).
Após completar a descrição, a garota olhou para o colega para encontrar não um rosto,

mas sim um tomate (tamanha a vergonha do sujeito).
—  Por  Favor  Esqueça  Isso  Eu  Era  Idiota  Demais  Achei  Que  Ninguém  Mais  Se

Lembrava Meu Passado Me Condena Não Tente Imaginar A Cena — Sem respirar, ele mesmo
lembrou-se de seu passado trágico vergonhoso, para seu desespero.

— Tudo bem, já passou… — Anna, desculpando-se, foi consolá-lo.

Passada a vergonha, a menina contou sobre o que as três colegas disseram anteriormente.
— Então, elas acham que está tendo “alguma coisa” entre nós…
— Fui descuidada, e elas viram minhas mensagens.
(Embora não houvesse nada incriminador lá)
— Tudo bem, quando eu me declarar para a Giulia resolveremos isso.
(De novo nisso… Esperemos sentados.)
— Você não liga para isso? — “E se, de repente, começar a espalhar esse boato por aí…”
— Eu me importo um pouco, mas é só mostrarmos que estamos interessados em outras

pessoas e o povo para de falar sobre nós.

Para  resolver  o  impasse,  a  oportunidade  estava  diante  deles:  havia  um  projeto  de
trabalho interdisciplinar em dupla que Saulo viu como a oportunidade perfeita para ficar  um
pouco mais próximo de Giulia.

Era uma estratégia arriscada. Anna faria o trabalho com Paula, e Saulo aguardaria até
que ele e Giulia fossem os últimos a não ter dupla (afinal, a maioria do povo da classe já tinha
suas  parcerias  trabalhistas  fixas).  Então,  o  professor  formaria  os  pares  restantes  de  maneira
aleatória.

(Nota do autor (spoiler): É CLARO QUE ISSO VAI DAR ERRADO.)
Estava tudo rumando para o lado certo durante a aula de definição dos temas e das

duplas. Giulia não se manifestara (e olha que, durante as aulas, era a aluna que mais perguntava e
contestava informações) até o momento. Quando chegou a hora de Anna e suas amigas definirem
o trabalho…

— Dá pra ver que ele está a fim de você, olha só! — Christine sussurrava para Joyce,
que respondeu:

— Mas dá vergonha de falar…
— Sabia que não é só os garotos que tem que tomar atitude nesse mundo? Se fôssemos

depender só deles, estaríamos perdidas! — Christine reclamou.
— O que foi? — Anna perguntou para Paula, que parecia querer falar algo.
— Sabe o Thiago  (nome genérico  que só vai  aparecer  agora)8?  Parece  que  ele  está

gostando da Joyce. Aí eu pensei em fazer dupla com a Chris para ela poder ficar com ele.
“Ficar em que sentido?” — Anna pensou. — “Namorar?” — Além de pensar também:
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“Parece com o plano meu e do Saulo.”
Eu, como autor, respondo: ESTÁ TODO MUNDO FAZENDO CASAIS EM VEZ DE

DUPLAS? PAREM DE COPIAR O PLANO, CARAMBA! (Se eu fosse professor, separava (ou
sorteava) todo mundo).

— Pode ser, Anna? Aí… Você pode até ficar com o Saulo…
Anna, inocente, concordou (e comentou com ênfase que não ficaria (no sentido de “dar

uns amassos”) com o amigo porque ele era seu amigo. Parece que a garota não entendia…
Nesse caso, ela pensou em fazer o trabalho sozinha, assim como já fizera muitas outras

atividades em dupla no passado. Isso não importava tanto para ela, pois o que ela queria era ver o
desenvolvimento do amor dos seus amigos (awwwn…).

Só na hora  que o negócio  deu errado  que  Anna percebeu que deveria  ter  escolhido
alguém antes que o professor determinasse as duplas ele mesmo. Afinal, ficaram quatro pessoas
solitárias  (número par durante divisão de trabalho em dupla? Só em ficção mesmo…), era um
simples trabalho de dois mais dois. O professor viu que eram dois garotos e duas garotas, e não
queria  formar  casais  entre  eles  (sendo  que  esse  mesmo professor  já  tivera  dois  casamentos
frustrados e agora abominava romance). Então foi a coisa mais simples do mundo para ele:

— Giulia  (é fácil decorar nome de aluna exemplar), faça com ela aqui (e apontou para
Anna). Eric (é fácil decorar nome de aluno problemático), faça com ele (apontou para Saulo).

(EU AVISEI QUE DARIA ERRADO.)
Saulo não argumentaria para ficar com a amiga (“Senão vão começar a achar mesmo que

existe um romance entre nós”) ou com a amada (“Vai parecer estranho, muito mais estranho do
que as coisas que eu fazia na sexta série”), então aceitou sem relutar. Anna, por outro lado, queria
gritar que aquilo fazia toda a sequência do plano ruir, queria que Saulo assumisse ali mesmo que
queria ficar (no sentido de “fazer dupla”) com Giulia. Na verdade, isso estava nas profundezas da
mente dela, pois na face…

“Desculpe, Saulo, eu estraguei tudo. Se quiser, pode me odiar agora. Eu tirei sua chance
de conversar com a garota que você gosta, e não dá pra saber se outra chance como essa vai
aparecer. Eu sei que você está frustrado. Eu também estou, e a culpa é minha. Eu quis ajudar a
Joyce também, e isso provavelmente vai parecer que eu considero mais a amizade dela do que a
sua. Não é verdade, mas eu entendo que errei.”

Bom, a  garota estava chorando. Literalmente. Mas,  acostumada a  disfarçar  a  tristeza
(pois,  no passado, se a vissem chorando ela seria mais humilhada ainda), conseguiu secar  as
lágrimas…

— Anna, está tudo bem? — Saulo perguntou baixinho, uns minutos depois.
— …Desculpa. Deu errado… E a culpa é minha…
— Ah, não se preocupe e não se culpe. Acho até melhor assim.
— …?
Saulo tinha uma visão até otimista das coisas, pelo menos.
— Veja,  eu nem sei  como começar a conversar  com pessoas que eu não conheço…

Lembra quando nós começamos a conversar?
— …Mas…
— Normalmente, garotas se abrem mais com outras garotas. Aí é só vocês começarem a

conversar e virarem amigas! E depois você me apresenta para ela!
— …Ok.
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Em teoria, parecia uma boa ideia (o plano do trabalho também era lindo na teoria, só pra
constar). Mas o que realmente fazia essas ideias não terem efeitos colaterais (leia-se: Saulo triste
ou frustrado) era o fato de que Saulo não considerava tudo aquilo como uma meta obrigatória
para sua vida (e eu já citei isso no terceiro capítulo), mas sim como uma coisa que, se por acaso
desse certo, estava bom, se não, estava bom do mesmo jeito.

— Anna, vai ser difícil. — pela primeira vez desde que chegara naquela escola, Anna viu
Joyce demonstrar pena. Restava saber se era verdadeiro.

— Fazer trabalho com aquela Gi é ruim mesmo. — Paula reclamou.
— Ela deixa a parte difícil pros outros e fica lá fazendo planejamentos e outras frescuras

dela. Qualquer coisa, pode pedir ajuda.
— Pode  aproveitar  para  pedir  uma  forcinha  pro  Saulo…  —  Joyce  ainda  mantinha

aquelas brincadeiras, em conjunto com Paula (Christine, por outro lado, não implicava).
Agora  dependia  apenas  de  Anna.  Precisava  conhecer  melhor  a  Giulia  e  tirar  os

preconceitos da cabeça. Depois, quando Saulo se declarasse para ela, isso eliminaria os boatos
que inventaram. E nisso ela tentaria se abrir mais com o restante da classe. Depois, quem sabe,
com o garoto que admirava…

“Acho que isso não é querer demais, não é?”
Bem, era só o desejo de uma adolescente.
E ainda pensava nisso quando aquela aula acabou, até que uma garota surgiu diante dela,

quebrando essa linha de pensamento.
— Err… Com licença.
Anna ergueu o olhar para ver uma expressão séria. Pela primeira vez, estava frente a

frente com Giulia.
— Já que vamos fazer  a  pesquisa juntas,  eu gostaria  que nos  organizássemos.  Você

consegue vir para a escola mais cedo, excepcionalmente amanhã, pelo menos uns quinze minutos
antes do início das aulas?

— Ah, consigo… — “Ela parece meio séria demais…”
— Então conto com sua ajuda… Ah, antes que eu me esqueça,  precisamos entregar a

relação de nomes e temas, então escreva seu nome completo aqui. — automagicamente, surgiu
uma folha em branco na mesa de Anna.

Assinada e conferida.
— Bem… Obrigada, Anna. — falou sem sorrir a menina antes de sair da classe.
Anna achou que a atitude dela foi fria demais. Saulo observou a cena (quando se tem a

***** (leia-se: “os glúteos”) da garota que se gosta a cinquenta centímetros de você, é meio
difícil não prestar atenção) e estranhou o jeito de falar dela. Não era o que esperava.

Bem, Saulo, agora você viu por quem você se apaixonou. E Anna, agora você conheceu
alguém que não foi (falsamente) doce contigo. Boa sorte para vocês dois.

Após umas trocas de classe imprevistas no final daquele mesmo dia (a cada capítulo, eu
tenho que escrever sobre um mês inteiro, mas acabo gastando cerca de duas mil palavras só com
um único fucking dia!), Saulo encontrou um caderno grande com um desenho de carro esportivo
na capa  (descrever coisas irrelevantes é comigo mesmo!) embaixo de sua mesa escolar. Como
pessoa gentil e responsável, pediu licença à professora para procurar seu dono (e foi orientado
que “provavelmente é de alguém do 1-B. Eram eles que estavam aqui antes”).
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E, ao sair da sala, mal se afastou dois metros e viu:
Um  garoto  de  cabelo  espetado,  olhos  azuis  e  braceletes  vinha  na  direção  dele,

mas dessa vez, com ar de nervosismo e sem mascar um chiclete (se vocês não repararam, eu
copiei e colei a descrição do sujeito diretamente do capítulo 1).

— Ei, será que alguém da sua turma viu um caderno grande com um desenho de carro
esportivo na capa por aí? — perguntou o garoto, claramente tenso.

— Ah, eu achei esse na minha carteira, ia procurar o dono.
E Saulo percebeu a verdadeira felicidade a partir dos olhos emocionados e alegres do

menino ao ver o seu amado (amado é o *******, é que a professora ia vistar a matéria inteira
naquele dia) caderno grande com um desenho de carro esportivo na capa de novo em suas mãos.

— Cara, valeu mesmo, obrigado, fico te devendo essa! — E o estudante do ensino médio
apertou a mão de Saulo, pensando: “Dessa vez eu vou conseguir uma boa nota em matemática!”.

(Desfecho: teve que fazer exercício extra pois, por aparecer de volta na sala com um
caderno, a professora desconfiou que estivesse copiando de alguém de outra turma.)

— Saulo. — Anna falou, meio chocada, após o garoto voltar à carteira.
— O que foi?
— Você… Falou… Com… Aquele… Garoto… — Ela vira a cena pela porta.
— Sim, e daí? Algum problema?
— Ah, nenhum problema. É que era o garoto que eu gosto…
Se Saulo estivesse bebendo algo naquele momento, cuspiria no mesmo instante devido a

surpresa de descobrir quem era o (ou melhor, qual era o tipo de) garoto que a amiga gostava –
alto, estilo “fã de rock”, aparentemente despreocupado  (e desconsiderando que ele era um ano
mais velho)…

— Só por curiosidade, como você conheceu ele? — A garota tinha dificuldade para falar
com os colegas do lado (imagine o nervosismo dela só pra pedir uma borracha emprestada), então
era de se estranhar como o conhecera. Será que foi trama das amigas?

— Ah, ele foi gentil comigo em um dos primeiros dias de aula.
“E  o  que  isso  significa?  Não  entendi… Mas,  pelo  menos,  as  amigas  estão  fora  do

problema.” (Só você que acha isso.)
— Então tá… — Saulo preferiu não comentar  nada além disso.  Ele queria ajudar a

amiga, desde que ela realmente quisesse aquilo. Não podia forçá-la a namorar um cara qualquer
só porque as garotas (que representam a sociedade opressora) exigiam, mas não podia repreendê-
la por gostar de um tipo de estereótipo inesperado.

— Você… Acha estranho que eu goste dele? — Perguntou a amiga.
— Não. — E concluiu com a opinião — Não é tão estranho. Ele parece ser boa pessoa.

— Ao contrário de Giulia, que parecia menos legal do que ele imaginara.

Resolvam-se os conflitos e os trabalhos depois. Fiquem pensando aí, mas compreendam
que nem sempre o amor do outro é como o outro imagina. E agora Anna e Saulo viam esses
amores de uma maneira um pouco diferente do que suas mentes adolescentes criaram. E, pelo que
eles notaram, o caminho para começar novas conversas com essas pessoas era muito mais longo.

(Continua…)
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