
Anti Cupido
Terceira estação: por quantos amores superficiais se trocam poucos

compromissos reais?

Capítulo VII : Março – Guia de Como NÃO entender
um namoro (com fotos!)

Eu adoraria começar esse capítulo com um diálogo que causaria surpresa em 
alguns dos personagens e em vários dos leitores. Só não vou começar porque esse diálogo 
depende de algumas coisas que aconteceram antes, e ninguém entenderia.

Enfim, agora é hora de olhar para a direita, depois para a esquerda, depois para a
frente e perceber que você não está entendendo o que está acontecendo.

—  Laís, me explique essas fotos. — Leonardo não entendia porque sua amiga,
avessa à manifestações de amor, estava com um álbum cheio de fotografias de casais
aleatórios fazendo coisas bonitinhas que casais fazem.

— Nenhuma delas diz respeito a você, então não te interessa. — Laís respondeu
agressivamente, guardando o álbum na bolsa.

— Isso simplesmente não combina com sua personalidade.
— O que você queria ver então,  Leonardo? Fotos  minhas agarrada com algum

cara aleatório? Não me compare a qualquer outra garota fútil, por favor.
— Que tal parar de compreender as coisas do jeito errado?
— Então qual é o jeito certo? Não sou uma idiota que não entende as coisas, está

bem?
Antes  de  responder,  Leo  colocou  a  mão  no  rosto,  respirou  fundo  e  ainda

(des)arrumou o cabelo.
— Laís Vieira, minha querida amiga que não vai me dar almoço hoje.
— Compre outra camiseta para mim e posso pensar no caso.
(Nota do autor: Laís,  depois não reclame de pessoas aproveitadoras ou vou te

chamar de hipócrita cinquenta vezes num mesmo capítulo.)
— Depois não reclame que eu sou aproveitador. (Nota do autor: pela segunda vez,

Leo, não roube minhas palavras!) O que eu quis dizer é que: você não é do tipo que
pagaria  para  revelar  fotos  de  casais  aleatórios  fazendo  coisas  bonitinhas  que  você
definitivamente não gosta de ver.

— A partir do momento em que eu posso usar isso para ajudar as pessoas, torna-
se um bom investimento. — Olhem, ela sorriu um pouquinho! (embora seja um sorriso
meio maligno…).

— Laís, simplesmente não consigo ver você em algum ato de filantropia. — (para
quem não entendeu, filantropia é agir para ajudar o próximo.)

— Nossa, Leonardo, anda falando difícil! Eu vou ajudar as pessoas a entenderem
a verdade, custe o que custar. Quando você entender, vai me agradecer!

— Deixa eu adivinhar… De novo, você quer separar casais?
— Não vou separar casais, vou apenas dizer a eles sobre amor.
Mesmo com um sorriso bonitinho e uma boa intenção, não era possível entender a

verdadeira  vontade  de  Laís.  Afinal,  ela  associava  amor  a  desejo  e  extorsão.  Então,
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podemos esperar resultados não muito amigáveis…

Você pode não estar entendendo muito, então vou tentar te situar: Já estamos no
final de fevereiro. Mesmo depois do aniversário de Laís, com o presente e tals, ela ainda
preferia que Leonardo mantivesse distância da casa dela, por pensar que ele poderia ter
algum desejo (****** (leia-se: anormal)) reprimido (e se, de repente, ele não se controlar,
me jogar na cama e (censurado)!?).

Já que não era possível entender bem nenhum sentimento, e tudo parecia ser falso
atualmente…

Depois de alguns dias (sendo que Leonardo mudou o penteado para algo mais
espetado e eliminou de vez a franja), Laís foi vista de bom humor enquanto folheava o
álbum e tirava uma das fotos.

Ao ser questionada pelo amigo (que não tinha como  não ver o que ela estava
fazendo por sentar-se atrás dela), respondeu:

— Estive conversando com um garoto da sala ao lado e com uma amiga dele. Os
dois parecem ser boas pessoas, mas já tiveram algum contato a mais… Só que faltava um
pouquinho mais de verdade no amor deles, e eu consegui aconselhá-los.

— Não entendi. — Laís queria parecer boazinha, mas não disfarçava a verdade.
— Era um aproveitador qualquer querendo ***** (leia-se: namorar) a amiga. E

ela, mentirosa pra ******* (leia-se: não machucá-lo), ficava enganando ele.
— Ai…
Flashback: Laís simplesmente berrou na cara dela: “Agir com essa doçura não

esconde que você está pouco se ******* (leia-se: fechando) para ele! Que tal explicar
direito?”.

— E então,  um problema a menos.  — Sem pestanejar,  ela  rasgou a  foto que
segurava, com uma pessoa para cada lado (tão coisa de ex…)(antes que você implique que
a foto nunca rasgaria certinho, aviso que ela já tinha feito uns recortes e dobras para
facilitar).

Leo, no começo, não se importou tanto. Ela não dizia nada sobre o que estava
fazendo (só ficava repetindo que não era da conta dele). Contudo, depois de uns dias (em
que ele ficava tentando capturar o coração de algumas calouras)…

— Outra foto? — observou ele durante uma troca de aula.
— Estive conversando com um casal interessante ontem. Ficam sempre falando

do namoro, declarações e indiretas românticas para todo lado… Só que parecia algo muito
vazio.

— E como você pode entender disso?
— Você nota quando é fingimento. Tudo parece forçado, como crianças em uma

atuação. Estava na cara que os dois não tinham um pingo de interesse. Nem vontade de
******* (leia-se: tentar se dar bem sendo um casal).

Flashback: Depois de conseguir ver o celular da garota e ler algumas mensagens,
Laís reclamou a eles “ficam de mãos dadas e se beijando nos corredores para ver se vão se
apaixonar?  Não é assim que funciona. E todo mundo sabe disso.”
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—  Você  não  acha  que  está  se  intrometendo  demais  na  vida  dos  outros?  —
Leonardo ficou mais preocupado depois da quarta foto. Ele nem entendia como aquele
plano estava funcionando! (Laís não tinha muitos conhecidos pela escola.)

— Já disse que estou ajudando-os. Eles me escutam se quiserem e, se a carapuça
servir…

— Não é seu dever aconselhar quem nem conhece!
— Bem,  deixe-me explicar  o  que  está  acontecendo:  eu  faço  amizade  com as

pessoas, observo e decido se vou contar a verdade, ou melhor,  ajudá-los  a encontrar a
verdade. Eu os conheço o suficiente agora. E sei que estou mostrando o que é certo.

— E o certo é deixar de namorar? Às vezes, não entendemos direito e, por isso,
fazemos a escolha errada, mas…

— O errado aqui é  achar que namora. O errado é  fingir que ama. Assim como
você faz, sem assumir os riscos e nem as consequências.

— Mas, se não estão fazendo nada errado… Não tem nada de aproveitamento
nisso!

— Vê esses dois? — Laís enfiou a foto que tirara do álbum no rosto do amigo —
Ela domina esse cara. Ele terminou com ela, mas ela fez eles voltarem. E ainda acha que
isso não é aproveitamento? Acha que vai sair alguma coisa boa de um relacionamento
desse?

—  Mesmo  assim,  se  ele  terminou  uma  vez,  pode  terminar  de  novo.
Definitivamente…

—  Leonardo!  Não  vou  apenas  ficar  olhando  uma  *****  (leia-se:  situação
problemática) dessas acontecendo! Você vai esperar que o acusado de um crime confesse
o que fez? Não, é preciso provar que ele fez! Ou provar que não fez! Mostrar evidências e
entender a verdade, fazê-los entender essa verdade!

Passavam-se os dias, e Leo entendia cada vez menos. Laís andava com raiva dele,
e ele evitava discutir com ela. Claro, os encontros eram inevitáveis.

Por exemplo, chegamos ao meio da segunda quinzena de março, logo após a sexta
foto  (e,  por  consequência,  o  sexto  casal) rasgada.  Leonardo,  após  dias  de  tentativas,
conquistara uma caloura, e ia com ela para o banheiro “assombrado pelos gemidos”. No
meio do caminho, Laís acabou vendo os dois.

“Então, enquanto eu não estava olhando, aquele ***** enganou mais uma?”
Ela não tinha nada para fazer (aula vaga…), então entrou depois deles e ficou lá,

reclamando  mentalmente  e  pensando  em  como  “ajudaria”  (o  termo  correto  seria
“atacaria”) o casal da próxima foto. Após algum tempo, foi esperar do lado de fora até a
garota sair (como era um banheiro feminino, melhor que as damas saíssem primeiro para
checar a área.), para então…

— Como se sente? — Laís já foi lançando as palavras.
— Hã? — Claro que a menina, pega de surpresa, não entendeu.
— Deixar um ****** (leia-se: rapaz) daqueles te ***** (leia-se: mostrar bastante

do potencial dele enquanto vê o seu potencial) no banheiro da escola? Isso te faz feliz?
— … — A garota não esperava ser pega em flagrante.
— E quer saber mais? Ele não quer nada. Se acontecer alguma coisa, acha que ele

vai assumir? Não. Ele não ama ninguém. Ele só quer diversão.
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— Mas… O que você tem a ver com isso?
— Eu vi vocês dois. Eu conheço ele. Pelo jeito, agora já sei que você também não

é muito “direita”.
— Você nem me conhece pra dizer isso!
— Só perguntei como você se sente ao fazer esse tipo de coisa. E, por ver que é

capaz de fazer…
Indignada  (e  constrangida),  a  menina  saiu  apressada  do  local.  Laís  tratou  de

arrancar o garoto de lá logo em seguida.
— Esse é o golpe mais baixo que já vi, Leonardo! — ela berrou, batendo a porta

com força.
— Cala a boca, Laís! — Não é bom descobrirem que um garoto ainda está em um

banheiro feminino, afinal.
— Pelo visto, sua dependência (e sua idiotice) é maior do que eu imaginava. Se

não tem respeito pelo sentimento alheio, pelo menos mostre que tem um mínimo de bom
senso!

— Se você não estivesse aqui, ninguém ficaria sabendo!
— Ah, então quer que eu anuncie? “Rapaz pegador espera calouras no último

boxe do banheiro rangedor. Qualquer uma serve, **** sem compromisso!”
— É lógico que não é para anunciar, *****! Como vou sair daqui?
— Pela porta, mesmo lugar por onde entrou! Ah, está com medo de te flagrarem?

Na hora de entrar e ***** (leia-se: ficar a sós envolvido em relacionamentos românticos
com)  aquela  menina,  não  teve  medo  algum,  não  é?  Não  entendo  como  nunca
desconfiaram de você!

Num gesto de raiva, Laís deixou o garoto dentro do banheiro mesmo. Ela não
entendia o que motivava ele a fazer aquilo.

Tá, por um minuto ela voltou batendo a porta de novo só pra gritar:
— DA PRÓXIMA VEZ EU CONTO PRA DIRETORIA!
E daí foi embora de vez.

A partir desse dia, Leonardo não conseguia mais ficar sozinho, ca(n)tando garotas.
Laís passara a “escoltá-lo” para evitar problemas.

— Já disse que ela sabia o que eu faria. — resmungou ele.
— Sua palavra vale tanto quanto uma moeda de um centavo.
— Laís, dessa vez eu fui sincero!
— Disse a ela que seria uma relação de um dia? Disse que ela é como um copo

descartável? Ou melhor, como um preservativo?
— De novo essa discussão?
— Até que você entenda que essa sua ***** (leia-se: compreensão) de atitude é

realmente uma ***** (leia-se: coisa problemática), não vai usar nenhuma garota.
— Laís,  eu já disse!  Eu não “uso” ninguém  (não sou a Alice),  é  apenas uma

relação sem compromisso! Elas sabem, eu sei, e assim todos ficam felizes!
— E quando as pessoas não entendem? Lembra da Rafaela? Ela ainda fala comigo

às vezes. Ela gostava de você. Ela queria um compromisso. E você não pôde nem rejeitá-
la direito, dizendo que pensava de outra forma!

— …
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— E todas as pessoas que pensam desse mesmo jeito que você? Mentem, dizem
que o que sentem é amor. Mantém relações por interesse. Enganam às outras e enganam a
elas mesmas! Consegue entender? Por isso que eu vou provar a essas pessoas que elas
não sentem amor!

— Agora é você que não entende! Não pode julgar os outros assim, do nada, e
nem entender se é amor verdadeiro!

— NÃO USE A EXPRESSÃO “AMOR VERDADEIRO”, *****! VOCÊ NÃO
TEM ESSE DIREITO!

— Que seja! Então, me deixe em paz, afinal não estou enganando ninguém com
juras falsas de amor! Feliz com isso?

— Enquanto ainda se aproveitar das pessoas, não estou satisfeita.

Eles ficaram mais brigados ainda. Fora isso, Laís permanecia em um estado de
estresse – por exemplo, se um casal apaixonado fizesse menção de se beijar perto dela, ela
explodia:

—  EU  NÃO  SOU  MURO  PARA FICAREM  SE  AGARRANDO  DO  MEU
LADO!

Em  um  estado  de  incompreensão,  Leonardo  permanecia  distante  da  garota,
sabendo que qualquer tentativa de diálogo acabaria em berros furiosos. E, com um pouco
de medo de ser novamente flagrado por ela no banheiro, ficou apenas nos beijos e abraços
atrás da biblioteca.

Março  foi  acabando  e  a  tensão  foi  diminuindo  (ainda  bem),  assim  como  a
temperatura. Porém, uma coisa que Leo estranhou: Laís ainda estava naquele negócio de
fotos,  mas  aparentemente  não  estava  tendo  progresso  com  uma  delas.  Ele  nem quis
questionar para não acabar em discussão por causa de algo não entendido, então ficou por
isso mesmo.

Até que, no começo de abril… (chegamos à tal revelação!)
— Então, cara, você nem ficou sabendo? — Algum colega de Leonardo foi falar.
— Do quê? — “raios, não fiquem falando como se eu fosse o mais desinformado

aqui!”
— Viram a Laís beijando um cara.
Eita.
— O dia da mentira foi ontem, tá? — “Impossível de isso acontecer.”
— É sério, cara! Pergunte pra ela!
Leo não acreditou e nem queria perguntar. Mas ver ela rasgando a foto era sinal de

que algo aconteceu…

É aquele momento em que você não entende o que está acontecendo. Por mais
que se  pense,  observe  e  calcule,  fica  difícil  de chegar  a  uma conclusão.  Deixemos a
verdade (e as mentiras também) para o próximo capítulo; talvez, quem sabe, possamos
entender melhor depois, não é?

(Continua…)
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