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

Capítulo V : Julho – Frequências alternadas

Diálogo. (Local: Casa de Fernando. Quando: Uma tarde de sábado. Motivo: Estudos
para provas de final de semestre. Tempo: Frio do ****** (leia-se: inverno).)

— Fernando, você já foi bem melhor em matemática. — resmungou Alana.
— Na verdade, eu sabia fazer as contas até surgir essa matéria estranha. — respondeu

Fernando, cansado de estudar.
— É por isso que precisamos focar nesse problema. Que horas são?
— Cinco e quinze.
— Fernando, meu amado: eu não sabia que você tinha um relógio de pulso.
Isso foi dito pela menina com certo cinismo, e respondido com tranquilidade:
— Ah, eu ganhei recentemente  (Esse foi o presente de Alice! Dei a dica no capítulo

passado, para os que notaram (ou não)!), e achei um desperdício não usar.
Alana poderia questionar sobre dois pontos da sentença (quem ou por quê), e escolheu

rapidamente aquele que seria melhor aproveitado:
— Seu aniversário é em agosto e, pelo que eu saiba, o dia dos namorados já passou e a

única namorada que você tem sou eu. Então, por que você ganhou isso?
Fernando hesitou. Não queria admitir que ganhara de Alice (e, agora que pensara nisso,

“aniversário de amizade” não era um motivo aceitável para um presente), mas queria evitar
problemas futuros causados por frases ambíguas.

— Bem, me deram de presente.
Essa resposta foi pior do que a “declaração de amizade” que Leonardo fez a Laís no

final do capítulo 3 do Anti Cupido. A reação veio em um olhar gelado que a garota lhe mostrou,
onde se lia:

“Diga-me algo que eu não saiba ainda, por favor.”
— Uma colega  da escola  me presenteou recentemente.  Ela  pensou que  fosse meu

aniversário, e eu não quis recusar. — Pronto, no final uma mentira bem colocada para explicar
a situação e se livrar das consequências.

— Seu senso de educação me irrita. Que motivos você tem para aceitar um presente
dado por alguém que nem é próximo de você, num dia qualquer? E bem depois do dia dos
namorados, isso é até suspeito.

Associando “colega” à “namorado”, Alana lembrou da garota alta e esguia (e, mesmo
assim, com mais volume no busto do que ela (olha a inveja…)) que parecia ter uma atração
anormal por Fernando (também conhecida como Alice). Supôs que o presente fora dado por
ela… Mas, como já prometera à si mesma, não se envolveria nos problemas alheios, mesmo
que fossem relacionados ao próprio namorado.

— É, eu percebi isso também… — Oh, uma revelação do garoto!
Isso indica que não era só Alana que estava preocupada com algo.
— Fernando. — a garota levantou-se abruptamente — Precisamos conversar  sobre

algo que não tem a ver com matemática.
— O que seria, então?
— Sobre o nome de nossos filhos (zoeira detected).
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Se Fernando estivesse bebendo algo naquele momento, cuspiria no mesmo instante²
(assim como o pai dele, a dois cômodos de distância, fizera com a cerveja que tomava após
ouvir a frase da menina).

— Brincadeira. — disse ela, com um ligeiro sorriso ao ver o namorado questionando o
motivo (vocês já devem conhecer Fernando o suficiente para notar que ele não tentaria nada a
mais até que ela o “conduzisse”). Enquanto isso, o pai dele não sabia se comemorava (“MEU
FILHO NÃO É MAIS VIRGEM!” (Alana, não alimente falsas esperanças nos pais alheios!))
ou se ficava preocupado (“MEU FILHO VAI SER PAI COM DEZESSEIS ANOS!”).

— Eu sei que é brincadeira. — “Ou será que beijo engravida?” Fernando ficou meio
preocupado com isso (para os que pensam assim, fiquem tranquilos. Só engravida se o beijo
durar mais de trinta minutos.  (NOTA: O autor está zoando a cara das pessoas inocentes. Não
levem a sério. Ninguém engravida com beijo. Acreditem em mim.)).

— Falando sério agora. Sei que isso pode ser pessoal demais, mas… Queria saber
sobre a relação entre você e uma certa garota de olhos castanho-claros, quase da sua altura e
que usa uma tiara.

— Ah, sobre a Alice… Bem, somos colegas há um tempo.
— Sendo mais específica, queria saber se você já ficou com ela ou fez algo do tipo.
— Não, nunca. — Aí sentiu um pequeno aperto no coração quando lembrou daquele

dia em que aquela garota lhe beijou. Deveria contar aquilo? Melhor não.
— Bem, então desconfio que a afirmação que ela fez foi infundada. — Alana pensou

alto sobre o que Alice lhe dissera (“Seu namorado já gostou de mim”), mas esquecendo-se que
perguntara sobre contatos físicos em vez de sentimentos.

— Hã?
— Essa sua colega deve gostar de você. Talvez seja só o meu ciúme, mas é isso que eu

percebo ultimamente. — Ela concluiu (erroneamente) que Alice, ao dizer aquilo, inverteu a
ordem de quem gostava de quem, só para fazer Alana desconfiar do namorado.

Lembram das metáforas sobre a vida de cada pessoa ser um mundo próprio, e esses
mundos giram, cruzam, colidem, afastam e até se quebram… Então, digamos que o núcleo do
mundo do garoto teve uma pequena explosão nesse momento.

Pois ele, em um mínimo instante, esqueceu-se que Alana era sua namorada, e viu-a
apenas como uma colega distante. Ou talvez nem tão distante, afinal, para dizer com tamanha
confiança que outra garota gostava dele, era necessário ter alguma proximidade dele.

Voltando. Via-se solteiro, voltando um ano e descobrindo que aquela garota que achava
divertida e de personalidade forte, além de bonita e elegante, gostava dele, um rapaz medroso e
desarrumado, sem nada que o fizesse ser  notado dentre  outros duzentos e  setenta e  quatro
garotos do ensino médio daquela escola. Tudo dependia dele, da coragem que ele precisava
para declarar isso.

Então, por que as coisas não aconteceram dessa maneira há um ano? Por que não lhe
contaram que Alice Engelin Felter tinha um interesse romântico por ele? Embora… Não era
como se ele fosse conseguir se declarar ou mudar alguma coisa na amizade que formara. Não
conseguiria  dar  um  passo  adiante,  ou  será  que  conseguiria  se  tivesse  aquela  informação
naquele tempo?

Tendo se declarado, então… Quem estaria diante dele, naquele momento, não seria
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Alana, mas sim Alice? Não a menina séria e calculista, mas a impulsiva e curiosa? Ou não, será
que os mundos ficariam na mesma rotação não importando o que acontecesse? Era o destino de
Fernando namorar Alana ou fora culpa  das estrelas  das escolhas e ações que acabou por não
fazer?

— Alana…
— Sim?
— Sabe aquele garoto do terminal, aquele que você chama de ex-amigo…
Cara de profundo desprezo da menina.
— O que tem ele?
— Desculpe-me por perguntar isso, mas… Você disse que ele te beijou à força, não é?
— Infelizmente.
A voz dela estava mesclando raiva e nojo.
— Você não sentiu… Nada na hora, logicamente, não é?
— Claro que não. Eu queria  matá-lo  naquele momento  (como não tinha uma arma,

Alana teve que contentar-se com a força da própria mão). Aquilo não foi um beijo, foi um
estupro reprimido, e é isso que eu preciso entender para tomar cuidado com pessoas daquele
tipo.

— Certo…
— Só como nota, eu sei que não posso impedi-lo de falar com ninguém, Fernando,

mas gostaria que tomasse cuidado com aquela menina. Ela não me parece boa pessoa.
“Não entendo… Não gosto mais dela, agora tenho uma namorada… Mas por que fico

lembrando daquele beijo? Pelo menos não quis matá-la.”
Sem vontade de continuar a se intrometer em outros relacionamentos que o namorado

tinha, Alana preferiu concluir os estudos daquele dia. Fernando, sem ânimo e com a cabeça
cheia de pensamentos dispersos, concordou. Afinal, eles conversariam e/ou se veriam nos dias
seguintes de novo, de qualquer maneira…

(Nota 1: O pai de Fernando disse a Alana, quando esta estava de partida, que eles
poderiam dar apoio caso ela precisasse de enxoval ou coisas assim, além de enfatizar que o
filho  seria obrigado a se  responsabilizar  por  qualquer coisa  que fizesse.  Alana  agradeceu,
mesmo sem entender.)

(Nota 2: Bem mais tarde, o pai de Fernando também explicou ao filho (embora de
modo muito superficial) como usar uma camisinha, deu-lhe algumas que comprara naquele dia
mesmo e enfatizou que o filho deveria ter coragem e responsabilidade o suficiente para assumir
qualquer “eventualidade”.)

Depois de uns dias, por um acaso qualquer criado pelo roteiro do autor (sim, isso daqui
tem um roteiro!), Alana e Alice se encontraram novamente.

Se isso aqui fosse um anime shounen  (aqueles animes de batalhas)(e,  no exemplo
abaixo, baseado em Kill la Kill), esse encontro seria algo como…

— ALICE FELTER! — Gritou Alana, profundamente irritada, enquanto o piso em
torno dela rachava com o impacto sonoro.

— ALANA SANDRIOZ! — Respondeu no mesmo tom Alice, exibindo todos os seus
músculos pontos de energia espiritual.
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— PREPARE-SE PARA O “GOLPE DOS DEZ MIL ANOS DE CIÚMES” QUE
ACABARÁ COM VOCÊ DE UMA VEZ POR TODAS! — Fazendo pose de ataque, Alana
preparou-se, carregando todo o seu poder.

—  SONHE,  SONHE  COM  ESSA  VITÓRIA  IMPOSSÍVEL  ENQUANTO
PRESENCIA MINHA VITÓRIA! ATAQUE “MANTRA DO AMOR TRAIDOR PELO FER”!
— Alice, sem demonstrar fraqueza, mexeu suas mãos em uma série de jutsus e selos mágicos.

— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! — Berrou Alana, atacando.
— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! — Berrou Alice, atacando.
Debaixo da cena (já viu cenas de luta em algum lugar baixo? Ou os personagens estão

em algum local elevado, ou flutuando no ar…), Fernando chorava, torcendo por… Ele nem
sabia para quem torcer, mas torcia para que alguma das duas não morresse.

E viu-se um clarão, com as energias dos ataques colidindo-se…
QUEM  GANHOU?  QUEM  PERDEU?  QUEM  VAI  FICAR  COM  FERNANDO?

Descubra no próximo capítulo de “Meus Receios – A Batalha Final”!

Deixemos o spin-off para depois. Mas, então, como eu ia dizendo, Alice e Alana se
encontraram. Ou melhor, Alana estava sentada em um banco no pátio, lendo enquanto esperava
Fernando  terminar  uma  prova  (lembre-se  que  cada  um  estuda  em  uma  turma),  e  Alice
(“fugindo” de uma determinada aula) encontrou-a.

— Posso sentar aqui? — Perguntou Alice, sorrindo.
— Tem outros seis bancos vazios no pátio. — Isso foi um “não” de Alana, sem sorriso

e sem nem desviar os olhos do livro.
— Em nenhum deles eu poderia conversar direito contigo. — Contra-ataque!
— E o que quer conversar comigo?
— Nem dá para ter uma conversa séria, afinal as aulas acabarão em cinco minutos…

Então, podemos falar sobre qualquer assunto, até que o Fer saia da classe. Está esperando por
ele, não é?

— Sim. Mas não estou a fim de conversas banais. — “Estou lendo, como pode ver.”
Mesmo a contragosto da garota, Alice sentou-se ao lado dela.
— Então, que tal falar sobre algum assunto curto, mas específico? Por exemplo, falar

como anda o namoro de vocês?
— Por que a pergunta? É alguma insinuação?
— Bem, o Fer é meu amigo, afinal de contas. É como perguntar “como está a vida?”,

só que no caso trata-se da vida de namorados.
— Respondendo, estamos muito bem, obrigada.
— É  bom saber  disso.  Quando  o Fer  começou a  namorar  contigo,  achei  que  não

duraria tanto tempo assim.
“Bem, acho que era de se esperar um pensamento desse tipo de alguém que gosta

dele.”
— Ele me contou como vocês começaram essa relação. Por se encontrarem todo dia no

ônibus, foram se conhecendo… Isso não levou muito tempo, suponho eu.
— Cerca de um mês.
— O que te fez gostar dele? O que fez com que passassem a se interessar um pelo

outro tão rápido assim?
— Não sei dizer. O Fernando teve os próprios motivos. — Alana evitava contato com
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os olhos brilhantes de Alice, e ainda fingia ler (mesmo sem prestar atenção nas letras).
— E os seus motivos? Vocês começaram a se aproximar pouco tempo depois que você

rejeitou aquele garoto meio largo e meio loiro, não é verdade?
— Isso é irrelevante. — Alana ficou irritada. Já era a segunda vez em um mesmo

capítulo que era forçada a lembrar daquele sujeito detestável. E… “Isso é um problema meu,
não preciso que fiquem se enxerindo nele! Aliás, como é que você sabe disso?”

— Você pensa ser irrelevante, assim como os interesses de seu namorado? — Alice
mantinha o sorrisinho travesso — Então, tome cuidado, pois cada fato de cada mundo está
ligado.

— O que quer dizer com esses “mundos”? Explique em português comum, por favor.
Para variar, vou falar o que Alice pensou após essa resposta de Alana:
“Essas  pessoas  são  ruins  em entender  metáforas.  Nem fazer  uma fala  elegante  eu

posso… Bem, terei que arranjar outra figura de linguagem para criar frases de agora em diante.
Aff.”

— Estou dizendo que nada é por acaso. E, por conta de alguma experiência anterior,
você começou a se aproximar do Fer. Apenas isso.

— Não sei dizer.

Alice levantou-se.
— Acho que vou embora. Enquanto isso, bem que você poderia aprender a  observar

mais o que os outros pensam.
— Não me interesso por isso. — “Estou preocupada o suficiente com minha própria

vida.”, pensou ela enquanto se aliviava e tentava voltar a prestar atenção no livro.
— Já que você não se interessa por nada que não diga respeito a você, Alana, então

não faria nada se eu beijasse o Fer, certo?
— E por que você faria isso? — A irritação foi maior do que a vontade de ignorar. —

Não consegue conter sua vontade?
— Oras, pensei que o que os outros pensavam não era relevante para você! — Usando

o feitiço contra a feiticeira… — É apenas um experimento. E seria a nossa segunda tentativa,
sabia? Ah, claro que não sabia, é irrelevante.

(Não dá raiva dessa provocação? Eu já teria ficado bem mais irritado.)
Nesse momento, o sinal tocou (pode parecer um fato desprezível, mas não é). Alana,

sem nem ligar para esse fato, e com muito menos paciência na voz, retrucou:
— Bem, posso não me importar com o que pensam de mim, ou posso querer manter

minha privacidade e meus problemas guardados comigo. Porém, acho que tenho o direito de
me importar um pouco com meu namorado, pois sei que ele se importa um pouco comigo!

— Como você pode saber isso, Alana? Acabou de dizer que não se importa com o que
pensam de você!

— Porém, agora é você quem precisa observar: não é a amiga que ajuda o Fernando
nos estudos, ou que sai em encontros com ele, ou apenas conversa com ele sobre coisas banais.
E, se você fala que ele está distante de você, talvez seja por você ter sido a ciumenta e ter
estragado a amizade que tinha com ele!

— Aí está um ponto questionável. Você pode estar certa, ou estar errada. Pouco tempo
depois de começar a namorar contigo, o Fer até comentou que poderíamos sair nós três juntos.
— (Alana deu um facepalm mental nesse momento. “É sério que ele disse algo assim!?”) — E,
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depois, distanciamo-nos. A culpa disso pode ser minha, devido a meu experimento; pode ser
sua, por seu ciúme; ou pode ser do Fer, por causa do bloqueio que ele criou, evitando lembrar
que gostava de mim para poder viver o namoro com você.

— Nada prova que ele gostava de você.  (isso é o que você pensa, Alana… (leiam
novamente a página 2 e entendam melhor essa sequência)). Pelo contrário, até parece que é
você quem gosta dele. E sobre aquele relógio que deu a ele de presente?

— Como você mesma diria, tudo isso é irrelevante, não é? São os interesses de outras
pessoas. Nada que te interesse. — Alice recuou um pouco, os olhos se estreitando. — Mas, se
quer mesmo tirar a prova de quem gosta de quem…

Ela  só  disse  isso  por  ver  de  uma  janela  a  aproximação  de  Fernando,  que  vinha
caminhando  pelo  corredor,  meio  distraído  (afinal,  era  de  se  esperar  que  uma  prova  de
matemática meio difícil deixe as pessoas desorientadas…). Ele não vira Alice diante da saída
até que virou-se para procurar Alana – e esse foi o momento escolhido para uma segunda
experiência da amiga, sendo que a namorada só reagiu deixando o livro cair diante da ação
inesperada e… Relevante.

(Para o diretor de vídeo: coloque a câmera no chão, focando Alana no lado esquerdo,
bem próxima da câmera, sentada, com cara de surpresa, olhando para Fernando, em pé, sendo
beijado por Alice, de olhos fechados (esses dois, mais distantes da câmera). Para um efeito
mais “anime shoujo” (animes de romance), dá para deixar o cabelo de Alice esvoaçando. Ah, e
antes disso, faça um close do livro caindo em câmera lenta.)

(Continua…)
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