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

Capítulo VI : Julho e Agosto – Eventos Desmedidos 

Parte I (no começo de julho, antes das férias) – Reações

Como lidar com isso? Situações inesperadas e sem antecedentes (no sentido de “isso
nunca aconteceu comigo antes”) sempre nos fazem pensar nisso. Por exemplo, por não saber lidar
com alguns tipos de reações, eu adoraria pular a última cena do capítulo anterior (a exemplo do
que eu fiz entre os capítulos 2 e 3), mas eu tenho que mudar isso. Eu sei que você não gosta de
um autor que pula os momentos dramáticos  (spoiler: então aguente nove páginas só com esse
tipo de momento!).

Mas voltamos à pergunta: como lidar com isso?

Acreditem ou não, Alice sabia o que está fazendo, e tinha alguma noção do assunto com
que estava lidando  (além de gostar de ver o circo pegar fogo – ou melhor, de ver a cabeça de
Alana esquentar). Diante de um pátio cheio de gente, era incrível ver a autoconfiança que ela
demonstrava ao lascar um beijo no namorado de outra garota (inclusive com essa garota sendo
testemunha ocular).  Achou liberdade até para brincar com o garoto,  sussurrando as seguintes
palavras a ele:

— Se você deixou, é por querer. Então… Por que não fez isso antes, Fer?

Fernando já não estava tão bem (nada de comida pela manhã inteira, notas inferiores às
esperadas em algumas matérias e ainda uma prova complicada). Pensou que o resto do seu dia
seria resumido em descanso, mas a wild Alice appears (tradução: “uma Alice selvagem surgiu”),
fez  aquele tipo de coisa com ele (pela segunda vez, mas agora…) num local menos discreto, e
vinha provocá-lo?

— Espera… O que é que está acontecendo?
Afastou-se rapidamente da menina. E se alguém os visse e dissesse à sua namorada,

como ele poderia provar que foi Alice que tomara a iniciativa?
Quando  ele  olhou  para  os  lados,  percebeu  que  nada  precisava  esconder,  pois  Alana

estava a um metro de distância.

Quanto  à  reação de Alana ao  ver seu namorado sendo beijado por sua… Hmmm…
Digamos,  rival, vamos mostrando aos poucos. Pois, se Alice agia por seu impulso e Fernando
não agia em sua própria defesa, a pessoa que menos sabia lidar com aquela situação específica
era quem daria um basta no assunto.

No ônibus, depois de todos esses eventos, Fernando estava tenso e impaciente. Olhava
para a paisagem como quem procura algum tipo de explicação para os acontecimentos dos vinte
minutos anteriores, mas o que a paisagem lhe respondia era  o ronco do motor do ônibus, as
conversas dos outros passageiros e a visão de casas, bares, árvores e carros estacionados. Se ele
não sabia o que falar com Alana, esta estava muito menos interessada em ouvir – em sua mente,
repassava os fragmentos da conversa antes da cena, depois a cena em si e a atitude que tomara.
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Receava não ter agido da melhor forma, mas ficar arrependida agora não era bom.
— …Alana, está tudo bem…? — Foi a única coisa que Fernando conseguiu falar, e logo

preferiu ter ficado de boca fechada.
— Se for para falar qualquer bobagem, é melhor que não falemos nada. — respondeu

ela.  Mesmo assim,  expressou  (inconscientemente?)  seu  nervosismo aumentando  um pouco a
pressão sobre a mão do garoto.

— Acho que eu preciso refletir sozinha. Depois, precisaremos conversar.
(Prevejo uma DR (Discussão de Relacionamento) em breve. E tá no roteiro.)
Nenhuma palavra trocada depois disso, sem beijo na despedida, e sem companhia até o

portão de casa.

Alice dissera que “nada é por acaso”. Depois, dissera algo sobre um “experimento”. E,
antes que Fernando chegasse, disse sobre “provar quem gosta de quem”. O que uma coisa tinha a
ver com a outra? Era o que Alana tentava compreender. Fazer tal coisa com o namorado dela
provava com toda a certeza que era Alice a interessada nele. Aí lembrou o que ela dissera sobre o
experimento:  uma provocação  para  ela,  que  não se  interessava  pela  vida  dos  outros  (e  está
certíssima!) e, com essa lógica, não reagiria ao ver Fernando ser beijado por outra menina.

Mas Alice insistia no fato de o garoto gostar dela, e não de Alana. Provavelmente era
ciúme, mas um tipo de ciúme bem estranho, para não dizer doentio – apaixonar-se por um garoto
comprometido e ficar com raiva da namorada dele?

E, pior: avançar para cima dele sem nem se importar com seus telespectadores. Sem nem
levar em consideração os sentimentos do garoto, ou mesmo ter algum bom senso. Depois era
Alana a garota que “não se importava com os outros…”.

Naquela hora, a deplorável cena em que Alana teve um beijo roubado por um garoto em
quem ela ousara confiar surgiu na mente dela. Era o mesmo sentimento, só que agora vivido por
outra pessoa – que vivia ao lado dela, com alguns de seus problemas pessoais afetando a ela.

Então, voltemos uma hora no tempo, pelo ponto de vista e de ação de Alana:
Reação  de  confusão.  O  que  está  acontecendo?  Depois,  de  indignação.  Que  falta  de

respeito é essa? Então, de proteção. Por que você está fazendo isso com o meu namorado? Alana
não pensou em controlar o tom de voz na hora, então não sabe dizer se essas sentenças foram
ditas aos gritos ou aos sussurros. O que causou a maior reação de todas foi a resposta de Alice
(dita com um sorriso carregado de malícia (ou deboche?) e um olhar de desafio), e essa fala foi
realmente memorável:

— Por que seria falta de respeito? Esse é um assunto entre eu e o Fer, então não deveria
ser relevante para você.

E nem um segundo se passou, e quem esperava reação viu uma ação.

Logo continuaremos com esta cena de drama. Vamos à casa de Fernando, que almoçara
(para alívio do seu estômago vazio) e lançara-se na cama (para alívio da sua mente cheia). Mas o
coração ainda precisava de conforto, um conforto que não tinha coragem de pedir à própria mãe
(dica: jovens, sejam mais sinceros e comunicativos com seus pais – ajuda, tá?). E por quê tudo
isso?

Dessa vez, não era como se ele pudesse sair com a namorada para organizar as ideias.
Afinal,  ela  estava pior,  e isso por causa de Alice (que realmente cortou-lhe o coração) e,  de
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acordo com a própria consciência, também dele mesmo (que não explicou coisas que escondia às
pessoas certas no momento certo).

Agora  Fernando  queria  reunir  coragem  e  resolver  os  problemas  que  já  deveria  ter
resolvido há uns meses, e isso envolvia o antigo amor por aquela garota tão estranha de entender.
Se ele conseguisse ser como Alana, que expressava-se facilmente e (aparentemente) sabia lidar
com qualquer imprevisto, esse assunto seria resolvido, mas não, reconheceu ser um idiota que
não admitia os próprios sentimentos e nem os próprios problemas.

Que Fernando precisava aprender a lidar com isso ele sabia, mas ainda estava esperando
uma ligação de Alana para algum encontro onde pudessem resolver isso. (Por não querer que ela
se irritasse, não queria incomodá-la desnecessariamente.) Cadê a atitude?! Alana esperou ainda
aquele dia ação do garoto, até não ter resposta, então passou a considerar a hipótese mais cotada:
ele estava com raiva dela. Sim, ela agira por impulso. Depois, tratara-o com frieza (causada pela
tensão do momento) e, desde então, estava cheia de dúvidas sobre como proceder.

Mais um trecho da cena: Sem saber como reagir, Fernando assistiu às reações de Alana.
Quando  ela  disse  aquelas  palavras,  parecia  uma  ação  calculada,  pois,  embora  visivelmente
nervosa (no sentido de “com raiva”), não elevou a voz, mantendo o nível. Ele passara a admirá-la
um pouco mais após aquele momento (e, talvez, se Alana soubesse disso agora, não estaria tão
receosa).  Alice,  após  dar  aquela  resposta  de  “patada”  (ou  “coice”)  na  garota,  virou-se  para
Fernando, fazendo contato visual, e não hesitou em dizer:

— Deixe quem não se importa contigo, Fer. O mundo não gira dessa maneira.
Então, acompanhando a cena e já conhecendo Alice o suficiente, entendam que ela agiu

como ela mesma e, sem receios, deu mais um beijo no garoto (para meu primeiro revisor: eu sei
que  você  esperava  isso).  Ele,  já  irritado,  se  esquivou  com  um  empurrão,  só  exclamando
“ALICE!”.

— Então, para que nada mude, vai rejeitar o que realmente gosta…
(Ela concluiria em tom de questão e adicionando a partícula “Fer”.)
— Não…
Ele queria falar que não queria mudar, mas ouviu um som agudo e seco, como o de um

tapa. Antes mesmo que a pergunta fosse concluída. Não sentindo dor, viu que a atingida fora sua
(ex-)amiga, e sua namorada fora a estapeante.

— Talvez quem precise aprender a se importar com o que os outros pensam seja mais
você do que eu. — A voz de Alana era fria como gelo nesse momento. — Forçar suas vontades
em quem não quer é simplesmente odiável.

Voltando, pegou as próprias coisas, quase chutou seu livro caído no chão (e depois o
apanhou) e, sem olhar para a garota estapeada, saiu. Fernando a acompanhou calado.

Parte II (no meio de julho) – Explicações

Para  alívio  do  casal,  no  dia  seguinte  parecia  que  nada  havia  acontecido  (por  fora).
Cumprimentaram-se  normalmente  e  passaram  o  tempo  juntos,  falando  sobre  notícias  ou  as
últimas provas a fazer. Não citaram aquele fatídico dia em nenhum momento – Fernando, por
achar que poderia deixar a namorada tensa se a fizesse lembrar de tudo o que viu; Alana, por
ainda não ter um ponto de vista definido de quem estava com a razão e também por não saber
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como solucionar o problema.
Ou seja, nenhum dos dois queria lidar com o assunto. 
Ok, não há muito para narrar aqui. E caminhamos duas semanas sem muitas mudanças,

com ocasionais conversas sobre coisas variadas – porém, mais curtas do que o habitual – e alguns
encontros – que, em geral, não eram mais tão espontâneos e frequentes. Fernando perguntou-se
aonde fora toda aquela proximidade que surgira com o dia dos namorados.

Para sorte dele, que não sabia como lidar com esse distanciamento, Alana planejara a
situação, propondo algo como um piquenique em um parque em um dia bem tranquilo (e, por
sinal, bem frio).

—  Realmente,  aqui  é  muito  bonito.  —  Fernando  teve  que  admitir,  mesmo  que
encolhendo-se por causa do vento (local com 160 km², aberto, em pleno inverno, com poucas
árvores e perto de um rio – casal sem noção, esse daí).

— Aqui podemos conversar tranquilamente, sem incômodos. Ou senão, eu preferiria ter
ficado em casa sob as cobertas assistindo alguma coisa legal na televisão enquanto tomava uma
sopa ou alguma coisa bem quente. — Percebe-se que Alana queria ir direto ao ponto.

Ele omitiu a resposta que queria ter dito (“Então, seria mais simples e confortável se
estivéssemos realmente na sua ou na minha casa.”). Sabia que ela responderia que era por não
querer familiares ouvindo discussões alheias  (medida tomada exatamente por causa do pai de
alguém entendendo errado as brincadeiras)(e ela já comentara sobre isso com ele anteriormente).

— Acho que, desde aquele dia, não estamos sendo tão honestos. — começou a garota,
olhando nos olhos dele. — Depois do que aconteceu, tem muitos detalhes que eu simplesmente
não entendo. E isso inclui você.

— Bem, nem eu consigo compreender exatamente o que aconteceu naquele dia, mas…
Precisamos mesmo falar disso? Já vai fazer quase um mês…

Um longo suspiro antes da resposta de Alana.
— Mesmo que já tenha passado, sinto que ainda não foi resolvido. Afinal, desde então,

parece que nos afastamos…
— Eu entendo o que você quer dizer.
— Por isso, eu penso que é um problema nosso, que temos que resolver juntos. Mesmo

que metade da culpa seja de outra pessoa, também somos responsáveis. — Pausa dramática — E,
no fundo, eu sinto que não te conheço direito. É isso que quero entender, Fernando, para resolver
tudo isso.

— Bem, acho que tem coisas que eu poderia ter falado, mas tive medo de falar… —
Como,  por  exemplo,  falar  que  Alice  já  fizera  um desses  “experimentos”  com ele  antes,  ou
declarar que gostava de Alice antes de começarem o namoro, ou questionar os por quês de Alice
gostar dele. Ou seja, falar sobre Alice.

— Bem, está cedo ainda. Temos muito tempo para falar e ouvir.

Então, Fernando resolveu partir para o pior assunto logo de cara.
— Alana… Já que é assim, você promete que não fica brava comigo?
— Não posso prometer isso. Mas serei tolerante se você for honesto.
— Bem, então… — “É difícil dizer isso para ela… Mas eu tenho que dizer. Se não for

agora, quando vai ser?” — Antes de começarmos a namorar, eu gostava de Alice.
Pausa para preparar a reação.
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Voltando.
Isso causou um aperto no coração de Alana (ou talvez algo como uma facada). Mesmo

que já tivesse sido avisada disso, ouvir a verdade deixou-a meio abalada. Mas ela disse que seria
tolerante, e assim foi, dizendo:

— Certa vez, essa garota me disse exatamente isso, e eu falei que não me importava.
Porém, percebi que importa. Desde quando você começou a gostar dela?

— Ah… Foi no meio do ano passado… Mas, como eu disse, não aconteceu nada. —
“Nem gosto mais dela… Ou, pelo menos, era para não gostar”.

— No dia que aconteceu tudo aquilo, uns minutos antes, ela perguntou se eu não me
importava se ela te beijasse. Foi uma provocação dela, e ela disse que era a segunda tentativa.
Então, ela estava mentindo?

Fernando hesitou. Não pretendia falar sobre aquilo, mas sua namorada descobrira. Já
admitira uma das coisas na lista, então era respirar fundo e…

— Digamos que não… Ela fez a mesma coisa há um tempo, eu nem imaginava que
poderia acontecer, ela me encontrou sozinho na sala e… Bem, depois eu tentei evitá-la o máximo
possível. Tanto é que, no dia, você comentou que eu estava tenso…

No meio da explicação, Alana já se arrependera de ter feito a pergunta, mas era tarde
demais  e outra  facada lhe feriu  os sentimentos  (e  o contador  do nível  de ódio  por Alice  só
aumentava).

— Já estávamos namorando?
Ele assentiu e ela, nem um pouco feliz, decidiu expressar seus pensamentos:
— Depois de saber isso, eu não sei como devo responder. Admito que não gosto daquela

garota, posso até dizer que a odeio. Porém, ela é sua amiga, então devo respeitá-la como tal. Se
você ainda gosta dela, de certa maneira é um problema só seu, embora talvez isso prejudique o
nosso namoro.

Nenhum dos dois  mantinha  contato visual  nesse ponto da conversa.  Alana,  após  um
discreto soluço, voltou a falar… Mas com a cabeça baixa e a voz embargada.

— Tudo depende do que você pensa. Não farei nada a menos que você queira alguma
ajuda, e nem sei se tem alguma coisa que eu possa fazer. O importante é que você foi sincero…
Até demais.

Declamação efetuada, agora eu preciso que o Fernando assuma que fez Alana chorar e se
explique melhor.

— Errr… Alana… Só disse isso por isso que eu sentia por ela ter acabado… Agora eu
estou com você, e gosto mil vezes mais de você…

— Dispenso a hipérbole.
— Desculpe.
— Não precisa se desculpar.
Pausa.

Depois de pensar que Fernando estava ali junto com ela num frio congelante, e que ele
sempre a procurava quando estava se sentindo mal, ela tinha a prova de que era a melhor amiga
dele (e, em segundo plano, namorada)(dependendo do ponto de vista, isso é algo bom!). Então,
ela resolveu abrir seu coração:

— Eu posso dizer com toda a certeza que você foi o primeiro de quem gostei de verdade.
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Se não fui a sua primeira, acho que isso é só um detalhe.
(E o que isso importa para a história? Nada.)
— Mas não muda o fato de que outra pessoa está no meio dessa nossa relação. Se eu

tivesse  mais  tolerância  com ela,  poderia  conversar  e  resolver  o  problema,  mas sinto  que,  se
ficarmos a menos de dois metros de distância de novo, cabeças vão rolar.

— Alana, calma… — “Chegamos a esse nível?” Por mais que Fernando não estivesse
com uma boa imagem de Alice, ainda não queria que sua namorada a atacasse fisicamente.

— É uma maneira de expressão. Acho que aquele dia foi um dos únicos em que perdi
meu autocontrole. Sabe, lembrei de quando me roubaram um beijo, e agi como se o problema
fosse meu. Agora sou eu que peço desculpas.

Ela se inclinou e apoiou a cabeça sobre o ombro do namorado. Era a maneira de ela
demonstrar que estava arrependida de alguma coisa (ele descobriu isso agora).

— Não precisa se desculpar para mim, eu não te culpo. Eu ainda te admiro por sua
atitude. Quando eu crescer… Quero ser como você.

Senhoras  e  senhores,  contemplem  a  primeira  (e,  por  enquanto,  a  última)  vez  que
Fernando viu Alana rindo espontaneamente.

Ficaram ainda algum tempo no meio dessa conversa. Depois das piores e mais pesadas
declarações, sobrou espaço para assuntos mais leves (e também para um bom lanche – eu não
disse que era um piquenique?). Ao cair da tarde (apenas pelo efeito poético, pois ainda eram três
horas da tarde e eles decidiram ir para casa por causa do frio), a admissão de Fernando, enquanto
se espreguiçava após levantarem:

— De vez em quando, um encontro desses é muito bom.
— Você quer dizer nesse lugar (um parque bem amplo), nessa época (pleno inverno) ou

com esse objetivo (discussão de problemas)?
— Talvez com esse objetivo.
—  Bem,  concordo.  Dá  uma  sensação  de  alívio.  Entender  algumas  coisas,  resolver

ambiguidades, compreender eventos…
— E eu gostei desse lugar. Deveríamos vir aqui de novo quando estiver mais quente.
— Veremos isso depois. — Alana concluiu, com um sorriso consideravelmente fraco e

um olhar cansado. Precisava pensar com calma em tudo que ouvira, e esse “tudo” não era pouca
coisa.

Parte III (últimos dias de julho, antes do retorno às aulas) – Resoluções

Acha que alguma coisa melhorou? Nem sempre a maneira encontrada para resolver uma
situação é a melhor maneira. Lidaram com o problema usando a sinceridade, mas o excesso de
verdades num mesmo momento criou um afastamento. Como lidariam com um reencontro depois
de tudo que foi dito ali? Ou, corrigindo: como lidariam com um reencontro depois de entenderem
e pensarem em tudo o que foi dito ali?

Eu mostrei o começo da conversa. Muitos outros fatos foram revelados depois, e não
foram bem digeridos. Fernando ficou sem assunto algum, então nem ligou para Alana nos dias
seguintes. Esta, ainda abalada com algumas das declarações, contrariou seu costume de dizer
tudo o que queria e não disse nada, adiando encontros que criara mentalmente e preferindo ficar
em casa sob as cobertas assistindo alguma coisa na televisão enquanto tomava uma sopa ou outra
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coisa bem quente.

Durante  esse  retrocesso,  Fernando  viu-se  sozinho  (quando,  tempos  antes,  estaria
acompanhado  de  Alana) em  um passeio  ao  centro  da  cidade  para  comprar  algumas  coisas.
Caminhava tranquilamente, até que escutou uma voz conhecida logo atrás dele, dizendo:

— Pela primeira vez, sozinho.

Primeiro, o susto. Depois, ao virar para trás, o reconhecimento, e daí veio a surpresa e a
raiva. Quem seria senão Alice, uma das coadjuvantes mais protagonistas do Doze Estações?

(Nota do autor: desde 2013, quando fiz a primeira versão dessa história, Alice já tinha
essas manias de chegar por trás das pessoas e dizer essas coisas.)

E, com Alice sendo Alice, nada de “boa tarde”, vamos direto às frases:
— Como eu imaginava, Fer — ela continuou, ignorando o fato de que o garoto apressou

o passo e não a olhou mais — as coisas mudaram. Ainda está namorando aquela garota?
— Sim. O que você quer, afinal?
—  Estava  sozinha  e  resolvi  fazer  algumas  compras.  Agora,  coincidentemente,  te

encontrei fazendo o mesmo, Fer.
Ela não respondeu à pergunta,  e ele se irritou.  Só que teve que parar,  diante  de um

cruzamento, então não pôde escapar da menina.
— Você não cansa de me incomodar? Estou indo embora.
— Quero apenas  observar,  Fer.  — Ela o encarou — Sua irritação deixa transparecer

como está sua relação com outras pessoas. Então, se estivesse tudo bem no seu namoro, Fer, não
daria essas respostas, mas sim fugiria, para buscar conforto no ombro de sua namorada.

Fernando  observava  o  sorriso  que  dizia  “eu  sei  de  tudo,  Fer”.  Realmente  queria  ir
embora, mas não sabia como se esquivar dessa vez. Ela prosseguiu:

— Se está calado, quer dizer que estou certa?
— Talvez…
— Se um simples experimento pode afetar o mundinho da relação de vocês dois, então

significa que isso é quase um ponto final para esse namoro.
— Não vamos terminar. O que isso te importa?
— Como eu disse, estou apenas observando. É interessante ver o que você não faz para

que sua vida não mude. E se… De repente, eu dissesse que gostava de você, Fer? Falasse isso no
ano passado, antes mesmo de você conhecer aquela menina. Acha que mudaria a sua vida? Ou
vai continuar rejeitando essa ideia?

— Acho que não importa mais. Já passou. — Mas ele percebeu o tamanho da mudança
que aconteceria. Só que ficou quieto.

— É por isso que agora você tem a chance de escolher. Eu estou aqui, ao seu lado, e esse
detalhe não precisa mudar. Eu entendi o que você sentia, e esperei. Percebi que não pendia para
meu lado, e então tive que começar meus experimentos. Para que você entendesse o que perdeu.

— Não entendi suas razões. Mas… Você esperou?
— Você é  como sua namorada,  que não se  importa com o que já  é  passado. Então,

deixemos essa primeira opção de lado, Fer, se acha que ela não é relevante. A sua segunda opção
é a que já está na sua cabeça, e que diz que o que não mudará é seu namoro. Mas você vai
precisar agir muito, e sem demora, se quiser que isso dê certo.

— Mas não há problema, está tudo certo… Eu acho.
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— Até agora, não vi nenhuma certeza. Quer uma ajuda para lidar com isso? Conte o que
está acontecendo, Fer!

— Não precisa. É um problema meu.
Era interessante comprovar que ele não confiava nela.
— Então, estou esperando e observando. O resto, Fer, fica a cargo do que seu coração

decidir. Você quer mudar o seu mundo, quer vê-lo mudar ou quer ficar no mesmo lugar? Tudo
depende de como você lidar com isso.

Se afastando, ela lançou a despedida:
— E, bem, você disse que iria embora, não é? Então, até outro dia, na escola. Ainda

ficarei ali na praça algum tempo, se por um acaso precisar falar comigo…
Ela lançou apenas um aceno e partiu na direção contrária. Mesmo sendo um encontro de

três minutos de duração (eu cronometro os diálogos dos meus personagens, tá!?), fez com que o
garoto ficasse raciocinando.

Primeiro,  traduzir  toda  a  conversa  para  um  português  menos  figurativo.  Depois,
compreender que a primeira opção seria admitir que gostava de Alice, e a segunda era agir para
que  o  namoro  não  terminasse.  Mas… Ele  e  Alana  só  estavam meio  afastados,  por  falta  de
assunto, não era como se estivessem brigados ou algo do tipo (aliás, o que ele deveria fazer?). E
ele preferia não pensar mais na amiga como algo a mais.  (“eu quero ser mais que seu amigo!”
“então seremos irmãos?” “mais que irmãos!” “nossa, então você quer que eu te adote e seja como
um de  seus  pais?”  “não,  não  assim.”  “ah,  só  consigo  pensar  em colegas  de  quarto  então.”
“seguinte, eu quero namorar contigo!” “ah, mas somos só amigos…”)

Fernando não gostava de conversas longas e coisas problemáticas. E não sabia como
lidar com aquela escolha. Se bem que não era como se ele quisesse ter vivido aquele encontro,
mesmo assim aconteceu.

Agora era pegar suas coisas do chão e sair do meio da calçada, voltando para casa. Até
que percebeu que havia uma sacola meio pesada ali no meio, que tinha um negócio que,  com
toda a certeza, não era dele (ele não se lembrava de ter comprado nenhum casaco de lã junto com
o que parecia ser algum tipo de peça íntima feminina).

C  omo lidar com isso?   ¹
“Alice  disse  que  ainda  ficaria  na  praça…  Talvez  eu  a  encontre  e  consiga  devolver

agora…”
“Mas ela já pode ter ido embora… Eu posso simplesmente entregar na escola mesmo.

Pelo jeito, ela nem deve ter percebido que deixou comigo.”
Então,  avisou à  amiga  por  meio  de  mensagem de  texto  quando chegou em casa  (e

prometeu entregar as coisas na escola). E, após enviar, viu as diversas mensagens de diversas
conversas  com  Alana.  Já  fazia  quanto  tempo  que  não  conversavam  mesmo?  Mais  de  uma
semana… Ele pensou em mandar algum recado, mesmo sabendo que talvez ela nem respondesse.

Como lidar com isso? ²
“Eu poderia dizer que sinto falta de conversar com ela… Ou mesmo só de ficar com ela.

Poderia até ligar…”
“Porém, acho que nem vale a pena. Se ela quisesse conversar, então já teria feito algum

contato. Podemos voltar a conversar quando as aulas voltarem.”
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Então, deixou o celular de lado. Não queria mais problemas pela frente.

O que poderia causar algum mal-entendido (um garoto em posse de casaco e roupas
íntimas de outra pessoa) foi resolvido sem maiores transtornos (para alívio de Fernando). Mas
Alana não estava tão tranquila quanto à perspectiva do reencontro com o namorado (tanto é que
chegou mais cedo do que ele). “Não posso ficar fugindo dele”, pensava ela. Entretanto, aquela era
(praticamente) a primeira vez nos dezesseis anos, sete meses e quatro dias de vida dela em que
ela não estava com coragem o suficiente para simplesmente dizer o que pensava e o que tinha
vontade.

No momento em que ela rumou para a sala do garoto para tentar começar esse assunto,
viu Alice saindo, e se afastou antes que fosse vista. Seria um reencontro indesejável para ambas.
Então, restou uma simples mensagem de texto no intervalo:

“Quero falar a sós com você. Depois das aulas, venha na minha sala.”

A garota não foi vê-lo no intervalo, e ele não a encontrou pela escola. Mas, quando todos
os alunos saíram da classe, ele entrou e a encontrou num canto, em pé, olhando pela janela.

— Alana? Por que me chamou aqui? — ele chamou-lhe a atenção.
— No final da história, eu me embaracei na resolução do conflito. — Ela virou-se para

olhá-lo, mas não parecia feliz — Ou seja, eu não soube o que dizer, por nem saber como lidar
com isso. Como eu te disse, você foi a primeira pessoa que ousei amar.

— Ahn… Acho que eu entendo. Eu também gosto de você. — Ele hesitou por não saber
o que dizer diante de tal declaração de amor após tanta distância.

— Só que eu acho que não sei lidar com o amor. Não sou romântica, não sou doce nem
amável. Mesmo assim, ainda ficamos juntos. E você não reclamou.

O garoto teve um mau pressentimento. Se isso tivesse um roteiro da KEY, Alana estaria
prestes a morrer, mas eu não sou tão cruel quanto eles… Sou pior! MHWAHAHAHAHAHAHA!

— Eu fico  realmente  feliz  por  você  ter  conseguido se  abrir  comigo.  Afinal,  poucas
pessoas ficaram tão próximas de mim quanto você. — Ela se aproximou, e lembrou-o de fechar a
porta, depois continuou — Porém, percebi que não consigo lidar com tanta proximidade. Não
nasci para isso.

Engolindo em seco, Fernando preferiu ficar em silêncio. Nessas horas, você só escuta e
não interrompe.

— Talvez outros diriam que precisamos de um tempo. Porém, já desperdiçamos tempo
demais e nada melhorou.

Pausa dramática (2).  Olhou para baixo,  depois  para cima,  então olhou para frente  e
finalmente falou algo:

— Então… Não é como se eu quisesse realmente fazer isso…
Outra  pausa.  Ela  reclamou  em  silêncio,  encarou-o  profundamente,  mandou  todo  o

planejamento mental que tinha feito para a **** *** ***** (leia-se: Conchinchina) e exclamou
de uma vez:

— Tá, não aguento mais, essa é a verdade. Estou terminando nosso namoro.

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