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

certo você elimina?

Capítulo VI : Novembro – Interligações entre alguns anseios

Dizer que o caminho é longo não é motivo para deixar de segui-lo. O importante é que ele
leve a algum lugar. Se declarar para Giulia era o caminho que Saulo encontrou para aliviar sua mente
(ou seu coração), sobrecarregada com todas as coisas que ele fizera no passado e agora achava muito
infantis. E Anna via esse caminho de arranjar um namorado como um dos passos para tornar-se como
as adolescentes radiantes e populares que via na televisão, sendo que o outro passo tinha a ver com
“fazer novas amizades”.

Vamos começar por Anna. Ela estava com a “missão” de fazer Giulia conhecer Saulo (ou,
talvez, o inverso). Para isso, queria fazer amizade com a menina… Mas esse caminho parecia difícil
demais, mesmo com a ajuda daquele trabalho e suas duplas aleatórias.

“Ela é muito inteligente… Não sei como falar com ela sobre outras coisas que não sejam
relacionadas a trabalho ou escola. Dá medo de que ela fique com raiva de mim, ou me repreenda por
algo errado que eu disser”. Essa era a pedra no caminho. Afinal, era um fato: Anna superestimava
Giulia, via aquela garota como alguém muito mais atraente e com muito mais conhecimento do que
ela, e isso era como uma barreira entre as duas.

Enquanto  isso,  Saulo  pensava  em  maneiras  de  ajudar  a  amiga.  Afinal,  isso  pode  não
aparecer na história, mas outros garotos na classe também implicavam com o fato de ele hora ou
outra conversar com uma garota (coisa de adolescentes… Se falou com alguém do sexo oposto, é por
estar a fim dessa pessoa). Mesmo não demonstrando, ele ficava incomodado com o que pensavam
dele, e queria ver a amiga feliz quando eles mostrassem (ou seja, declarassem) seus reais amores.

“Se eu conseguisse resolver meus problemas, tudo acabaria mais rápido. Se eu conseguisse
ajudar a Anna, poderíamos curtir nossa amizade em paz, sem que ninguém mais implicasse.” Claro,
se Anna queria um namorado e gostava de um garoto, o que faltava era a aproximação entre ela e
esse garoto. Mas como aproximar os dois, sendo que Saulo mal conhecia o sujeito?

Resta ao autor dar um empurrãozinho nesses amores. Afinal, temos que começar por algum
lugar7 (depois de um capítulo sem essa frase, temos seu retorno triunfal!), e se depender de Anna e
Saulo nunca chegaremos a lugar algum.

Então,  vamos  aos  fatos:  em  homenagem  a  uma  professora  de  artes  muito  querida
completando vinte anos de aulas naquela escola e prestes a se aposentar, alguns alunos resolveram se
organizar e apresentar um teatro (coisa que a professora sempre quis fazer, mas nunca conseguiu). E
a realização ganhou mais apoiadores entre o ensino médio, em especial com a turma 1-B.

Dessa turma, veio a iniciativa de espalhar a ideia e pedir apoio em toda a escola.
E, de repente, num dia qualquer, antes do início das aulas, um distraído Saulo que rumava

em direção ao portão da escola teve sua atenção requisitada por um Leandro (que tornou-se um dos
responsáveis pelo negócio) nem um pouco reservado, que estava junto dos seus colegas no ponto
habitual em frente ao muro da instituição de ensino da rede estadual:

— Ei, garoto do cabelo bagunçado! Que me ajudou naquele dia em que achou meu caderno
perdido!

Saulo reconheceu o garoto por quem Anna tinha uma “quedinha” e que era dono de um
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caderno grande com um desenho de carro esportivo na capa. Vendo que não era zombaria (ou pelo
menos, julgou que não era), resolveu se aproximar. Bem, primeiro foi explicar um detalhe:

— Por favor, não diga que meu cabelo é bagunçado. Ele só é rebelde.
— Ah, desculpe. É que não sabia seu nome, e queria te perguntar uma coisa.
Ao ser convidado para o teatro, Saulo primeiro pensou em recusar, alegando não ter talento

e nem desenvoltura para esse tipo de manifestação artística. Porém, ele não podia negar que a ideia
de um evento teatral na escola era muito (quando eu digo muito, digo MUITO)4 legal, além de ver ali
uma chance de se aproximar de Leandro e apresentá-lo à Anna, e por ser uma oportunidade de tentar
algo novo.

— Ei, acho que já te vi… Você não é um carinha que ficava falando de poderes, com uma
toalha nas costas, e corria pela escola? — comentou curioso um dos amigos de Leandro.

Bem, era uma chance de fazer as pessoas verem ele de outra maneira que não por meio
daquelas ações infantis que ele se arrependeu de ter feito um dia. Portanto, aceitou.

Outro fato menos relevante é que Giulia recebeu uma visita de vários parentes bem no final
de semana combinado entre ela e Anna para a confecção do cartaz que foi solicitado junto com a
pesquisa  escrita  à  mão e  um  seminário  (apresentação  diante  da  classe  e  de  cinco  professores)
(digamos que o corpo docente dessa escola é bem sádico)(e o autor também (embora se considere
masoquista)).  Porém,  como  ela  não  estava  disposta  a  adiar  o  trabalho  (“Quanto  mais  cedo
terminarmos, mais dias sobram para estudarmos outras matérias”), quis propor uma alternativa.

— Então, ele disse que vários dos garotos do segundo ano vão participar também! Inclusive
aquele Mateus  (nome genérico que só vai aparecer agora)9… — Naquele momento, Paula estava
comentando isso com as garotas (incluindo Anna).

— Se eu fosse você, nem ficava muito de olho nele. — Christine estava mais ocupada em
folhear uma revista para adolescentes, ficando gamada em uma foto de um ator qualquer sem camisa.

— Mas não vai ter só ele… Que tipos de cenas será que eles vão fazer? — Joyce pensava
alto, imaginando quantos garotos bonitos ela veria.

Estavam comentando sobre o teatro, principalmente boatos que Paula obtivera de fontes
ligadas à organização (ou seja,  ficando  com um garoto do segundo ano). Anna queria saber mais
sobre a história, mas só ela que estava interessada de verdade nisso.

— Err… Com licença. Anna, queria perguntar sobre sua disponibilidade…
As três garotas fizeram cara feia  quando Giulia  se  aproximou.  Anna não percebeu essa

reação delas, apenas ouviu sobre o problema dos familiares na casa da garota. Segundo ela, não daria
para confeccionar o cartaz em paz.

— Então, se não for causar nenhum problema para você, poderíamos fazer o trabalho na sua
casa? — concluiu a garota.

“Uma colega vai na minha casa? Isso é incrível! Pela primeira vez, vou poder estudar com
alguém da escola em casa! Claro, antes eu iria na casa dela, que é algo bem legal também, pois
receber um convite para estudar na casa de uma colega é algo bem bacana, mas ela querer ir na
minha casa é demais!”

E Anna aceitou sem pestanejar. Questionada por Giulia, disse que depois confirmaria com
os pais, mas sabia que não teria problema. Afinal, os pais já tinham noção de como Giulia era (de
acordo com relatos da filha).

Pronto, encontro marcado.
— Nossa, como tem gente sem educação por aqui! Nem sabe respeitar uma conversa entre
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amigas! — Joyce cochichou alto demais, depois que Giulia saiu.
— Nem deveria  ter  aceitado,  Anna.  Ela  só quer  se  aproveitar  de  você.  Tem que tomar

cuidado com esse tipo de pessoa. — Aconselhou Paula.
— Ela não deve saber que existem limites, talvez por dizerem que ela é boa aluna… Porém,

tem muito ainda o que aprender, queridinha. — desprezou Christine.
Anna se afastou, não querendo participar de uma conversa de escárnio como aquela. Afinal,

para ela, Giulia não fizera nada de errado. Ou será que fez?

Deixemos isso de lado e continuemos a seguir o caminho previsto. No primeiro sábado de
novembro (sabatistas, me perdoem, mas meus personagens não tendem a guardar esse dia), Anna e
Giulia se encontraram diante da escola antes de irem para a casa da garota. O objetivo era comprar a
cartolina e evitar problemas com endereços.

Nossa protagonista tímida tinha ficado apreensiva de que não conseguisse puxar assunto
durante o trajeto de quinze minutos, mas Giulia contrariou as expectativas quando começou a falar
dos motivos que tivera para pedir à colega de classe que a buscasse naquele ponto de encontro.

— Aliás, a sua casa não fica muito longe daqui, não é?
— Ah, não… Só mais uns dez minutos e chegamos.
— Então é perto. Eu pergunto isso porque, uma vez, indo na casa de uma colega, descobri

que ela morava a três quilômetros de distância da escola. E isso foi um pouco… Inesperado.
Ela sorriu com a lembrança, e Anna percebeu que ela estava se abrindo um pouco  (algo

como “oh, ela também sabe falar de outras coisas não relativas à escola e estudos!”) . Mas depois ela
começou a comentar sobre a pesquisa e esse sentimento se perdeu…

…E depois voltou quando, completado sessenta por cento do cartaz, a mãe de Anna propôs
uma pausa às duas, oferecendo um lanche. Giulia aceitou educadamente tanto a ideia de um descanso
quanto a comida. E resolveu comentar algo nada relacionado a estudos e seminários:

— Anna, notei que você tem bastante DVDs de séries.
— Ah, é que eu gosto de assistir quando tenho tempo livre…
— Ultimamente, nem tenho visto muitas por causa de estudos, mas eu gosto de acompanhar

algumas. Por exemplo, uma que eu assisti e gostei é…
— Eu cheguei a ver, mas não achei tão legal… Prefiro coisas mais românticas, como…
— Eu assisti essa! Nossa, achei o final da temporada passada muito lindo, mas parece que

não vai ter continuação!
E por aí a conversa seguiu (não vou citar nomes de séries para não fazer propaganda gratuita

(e por não conhecer quase nenhuma)). Giulia estava feliz por achar alguém que tinha um gosto bem
semelhante ao dela para esse tipo de entretenimento e Anna estava feliz por conversar com alguém
sobre algum interesse em comum. Até que o lanche acabou e voltaram a trabalhar.

Um pouco antes de ir embora e após o cartaz estar praticamente concluído, Giulia disse que
passaria algumas séries legais para a nova amiga (as relações aqui evoluem rápido).

— Tem bastante coisas românticas…?
— Tem sim, percebi que histórias de amor são suas preferidas.
— Pois é… Sabe,  eu queria viver um romance também. Aliás,  Giulia,  você já teve um

namorado, não é?
— Pode-se dizer que sim, mas… Isso não significa muito.
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— Hã? — Bem, Anna sabia que, para alguém atraente e cheia de qualidades como Giulia,
arranjar um namorado era simples como encontrar uma agulha numa caixa de artefatos para costura.
Porém, dizer que aquilo não significava muito era estranho.

— Eu fiquei com o Luís (nome genérico que só vai aparecer agora)10 por três meses, e foi o
suficiente para ver que nem tudo sai como se espera. Principalmente quando a expectativa é alta. Por
isso eu acho que não conta muito como namoro o que eu fizer agora, ainda preciso amadurecer para
pensar seriamente nisso.

Bem, Anna não compreendia exatamente as palavras daquela garota que, na visão dela, já
era muitas vezes mais madura do que ela. Porém, cada um que se entenda em seu próprio caminho.

Outra coisa: por favor, respeitem os caminhos dos outros.
— De novo, a Giulia paparicando o professor… — Reclamou Joyce, observando.
— Parece que estava perguntando sobre bolsas de estudo. Como se ela fosse  ganhar uma

sem fazer nada — Paula mordeu o lábio em desaprovação.
— Por alguns favores  particulares  (se é que me entendem…), acho que qualquer uma de

nós teria uma chance — Christine se manifestou, em tom de zombaria. — Mas não precisamos nos
rebaixar tanto assim.

Anna não entendia disso. Só achava que as suas colegas pegavam pesado com a garota, em
qualquer que fosse o assunto.

— Meus pais disseram que eu tenho que me esforçar para entrar naquelas escolas técnicas…
— Joyce não parecia animada.

— Pelo jeito, querem que a filha vire mecânica, não é? Talvez meu padrasto me pague uma
boa escola particular, para eu sair daqui. — Christine respondeu.

— Se você conseguir,  Chris,  avise a gente.  Não quero me separar de vocês… — Paula
exclamou, falsamente chorosa.

— E você, Anna? Vem com a gente?
— Não sei… Preciso ver com meus pais…
E pronto, fizeram a cabeça da garota, dizendo que escolas privadas eram muito melhores do

que aquele “buraco”  (depois, ela descobriu que o preço da parcela mensal de uma das escolas que
citaram era maior do que os salários dos pais dela somados, e praticamente desistiu da ideia). Claro
que foi ver a opinião de Giulia, pois… “Ela sabe de tudo, então pode me ajudar com isso!”

— Simplesmente acho que não compensa. Vou tentar algumas bolsas, mas pretendo mesmo
entrar naquela escola técnica do centro. Se tivéssemos conversado antes, você poderia tentar também,
mas as inscrições já terminaram.

— Mesmo assim, eu queria tentar alguma coisa diferente…
— Bem, então que tal estudarmos juntas? Posso te ajudar com algumas provas.
Anna ficou feliz. Tinha uma oportunidade a mais para mudar alguma coisa. Nisso, as três

amigas passaram por perto e comentaram:
— Viu, quando resolver seus problemas, estaremos lá atrás do pátio, está bem? — Joyce

falou, rindo alto.
— Está bem, mais tarde eu vou…
As meninas se afastaram, e Paula falou em alto e bom tom:
— Pelo jeito, a Gi vai ficar enrolando a Anna até o fim do intervalo…
— Nem sei. Se não tiver favores a fazer a algum professor… — interveio Chris.
Ainda  gargalhando,  foram embora.  Anna  ficava  indignada  com a  atitude  das  três,  mas
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acostumara-se  a  ficar  com elas,  ouvindo os papos sobre atores,  garotos,  meninas  odiáveis,  mais
garotos, namoricos, outros garotos, maquiagem e penteados, uns garotos a mais, e por aí vai.

— Eu não gosto quando elas fazem isso… Ficar falando mal de você…
— Bem, é o jeito delas, excluir a pessoa que gostam menos. Não odeio quem me odeia, mas

também não adoro, então prefiro apenas deixar isso passar e seguir meu caminho.
— Mas assim você não fica sozinha? — “Ela não parece ter amigas… Me traz lembranças.”
— Bem, eu não vejo problema em ficar sozinha ou conversando apenas com você. É muito

melhor do que me cercar de gente com quem não tenho afinidade alguma.
Depois de refletir sobre isso, Anna não foi procurar as garotas, e ficou dentro da classe.

Talvez… Não tivesse muito em comum com elas (AGORA QUE FOI PERCEBER ISSO!?).

Desse ponto, não sei dizer se foi Saulo que se afastou de Anna ou se foi o contrário. Ele,
ocupado com o próprio trabalho (que preferiu fazer sozinho, no fim das contas) e com o teatro (que
estava ajudando a escrever). Ela, ficando a cada dia mais chegada à Giulia, embora a maior parte dos
assuntos que falassem tivesse a ver com estudos. Tanto que até começariam a estudar juntas.

Mas ambos prosseguiam esperando que a oportunidade surgisse à porta. Ou caísse do céu,
como citei em um capítulo anterior. Anna tentava manter contato com Christine, Paula e Joyce (que,
percebendo a menina criando laços de companheirismo com a rival na popularidade, começaram a
deixá-la  de  lado  em alguns  momentos,  além de  implicar  um pouco com essa  nova amizade),  e
voltava a ver a novidade de (falar sobre) um amor real como forma de refortalecer a relação com
elas. E Saulo, ainda esperando por uma deixa em que Anna lhe apresentasse Giulia, para que eles
conversassem um pouco e se conhecessem, para que ele se preparasse bem antes de sua declaração
(imagine uma declaração de amor mal-entendida… É o que Saulo não quer ver).

Após um encontro (não dá pra chamar de reunião de planejamento), Leandro viu o garoto
meio cabisbaixo com esse pensamento (ou melhor, deprimido por causa da realidade que não era
como em seus anseios adolescentes), e propôs uma bebida (refrigerante). Ele e Saulo foram comprar.

Ao mesmo tempo, Anna via-se preocupada com o conteúdo que apresentaria no trabalho
dali a uma semana. Então, como estavam em aula vaga, foram em direção à secretaria para pedir
umas cópias da pesquisa (antes que, adiantadas, entregassem ao professor responsável) para reler e
estudar.

Como mais uma solução clichê e totalmente previsível, é lógico que esses dois pares se
encontraram no meio do caminho (para deixar mais com cara de anime, era só fazer com que eles
corressem  por  algum  motivo  emocionante (tipo…  “AAAAH,  a  cantina  vai  fechar  em  cinco
segundos!” e “AAAAH, a secretaria para de tirar xerox em cinco segundos!”) e colidissem no meio
do corredor. Mas não farei isso).

Primeiro, Saulo notou Anna, e a cumprimentou com um simples “olá, Anna”. Aí diminuiu o
passo e pensou em falar com ela alguma coisa aproveitando que Leandro estava ao lado. Talvez
chamá-la para ajudar no teatro também.

Anna respondeu, notando a companha do garoto e ficando surpresa. Com a reação, derrubou
as folhas que segurava no chão.

“Espera… Ele está com o Leandro, não é? E isso é uma chance para eu falar com ele, não é?
Fora isso, eu posso aproveitar e apresentar a Giulia para ele, não é? Mas, espera, como eu faço isso?
Me ajude, consciência!”

Eu, no papel de consciência dela: o primeiro passo é pegar as folhas no chão.
— Ah, eu pego — Leandro, sendo prestativo como sempre, se abaixou mais rápido e foi
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ajudar a garota (na boa, isso nem é mais gentileza, já virou costume (talvez até TOC)).
“ISSO  PARECE  CENA DE  FILME!  E  AGORA,  QUANDO  LEVANTAR,  ELE  VAI

PERGUNTAR MEU NOME E DIZER QUE MEUS OLHOS SÃO BONITOS? ESPERE,  NEM
TUDO É TÃO SIMPLES, ACHO QUE EU PRECISO AGRADECÊ-LO PRIMEIRO…”

Anna pensou tanto que acabou ficando nervosa e paralisada ali mesmo. Saulo reparou nisso,
mas percebeu que Giulia (que, por instinto, também se abaixara para pegar umas folhas) estava ao
lado dela (muito lento!), e ficou sem palavras.

— Pronto. — Leandro entregou tudo à menina paralisada, que agradeceu sem conseguir
abrir muito a boca. — E… Oi. — assim, cumprimentou Giulia, que se erguia.

Giulia apenas acenou com a cabeça e seguiu em frente  (nem um acenozinho para Saulo?
Nem.). Anna foi logo atrás, sem conseguir dizer mais nada. Saulo percebeu essa reação das garotas
(principalmente  da  que  mais  gostava  (adivinhe  qual  é)),  mas  guardou  para  si  e  seguiu  adiante,
voltando a falar com o primeiro-anista sobre ideias para o roteiro.

Anna ficou desapontada consigo mesma. Era uma chance imperdível para a reviravolta na
história, e nada aconteceu. Ficou com medo de ser retirada do papel de protagonista (fique tranquila,
Anna Hendili: sem você, essa história  teria uma trama melhor, mas não seria a mesma história), e
com vontade de chorar.

Mas decidiu desabafar com Giulia (vai que ela pode me ajudar nisso também…).
— O que eu faço, Giulia…? Eu não consigo falar direito com o garoto que eu gosto…
Anna explicou a história que vocês já estão cansados de ouvir. Gostava de um menino e

queria namorar com ele, mas não sabia como se aproximar dele.
— Não entendo, Anna. É um problema interessante, mas permita-me perguntar: o garoto

que você gosta não é aquele que senta do seu lado, então?
“Por que parece que todo mundo pensa isso de nós?”
— Não… O Saulo é só meu amigo. E ele é de outra classe… 
— Bem… Outra turma, então. Você sabe de que turma ele é?
— É de alguma das classes de primeiro ano… O nome dele é Leandro.
“Nem adianta, se ela não conhece ele. Acho que eu vou falar com o Saulo depois.”
— Um de cabelo espetado e olhos azuis? Se for ele, eu conheço — Essa resposta contrariou

as expectativas de Anna. (é que ela não tinha notado o cumprimento entre os dois ali atrás)

Cada um segue um caminho. Mas, quem disse que os caminhos são retas paralelas, que
nunca se encontram? A vida tem curvas, e uns cruzamentos inesperados por aí. Principalmente esse
(cruzamento dos caminhos de Anna, Saulo, Giulia e Leandro (nossos personagens principais)), que
parece mais com um asterisco (*). E para onde vamos se seguirmos esses caminhos? Não sei dizer
ainda, só agora que começamos a andar!

(Finda-se a segunda estação, a metade de tudo – e continua…)
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