
Me(us rece)ios
Quarta estação: 
Antes do fim, tudo explicado. Confie em mim, isso será perdoado.

Capítulo X : Dezembro – Tudo por uma decisão

De um lado, um questionamento:
— Você tem certeza de que é por esse caminho que quer seguir?
— …Sim.
A autora da pergunta foi Alice que, mesmo com um curativo nem tão pequeno

do lado esquerdo do rosto, mantinha o sorrisinho de curiosidade. A resposta foi dada
por Fernando, que aproveitava aquele encontro e a amizade recém-reassumida para
conversar sobre alguns probleminhas amorosos.

— Você tem certeza mesmo, Fer? Não senti firmeza.
— Eu acho que sim, é isso que quero.
Como estavam sentados bem próximos um do outro (para você ver como os

dois se reaproximaram rápido), Alice tomou a liberdade de segurar a mão do garoto
neste  momento.  Após  esse  gesto,  Fernando  ficou  pensando  por  que  ela  ainda  o
provocava (para (a inocência d)ele, ficar de mãos dadas era a primeira das formas de
demonstração de intimidade entre namorados, e como Alice era só amiga, isso virava
provocação) dessa maneira.

— Qual é o motivo desta incerteza? Se você não souber o que fazer, lembre-
se que é esse o motivo de estarmos aqui.

— É o que eu quero, mas… Não sei se vai dar certo. Afinal,  já vai fazer
algum tempo desde que terminamos…

— Não é assim que nosso mundo se transforma, Fer.
— Hã? — “Droga, Alice, não vem falar desses mundos de novo que eu nunca

entendo!”.
— Eu não acabei de perguntar se era esse caminho que você queria seguir? Se

for,  então você precisa  estar  preparado para lidar  com qualquer  problema.  Então,
torno a perguntar: para mudar seu mundo através dessa decisão, você está preparado
para enfrentar qualquer variação inesperada, ou qualquer conflito?

— …Talvez.
Alice  deixou  escapar  um risinho,  e  Fernando  questionou  a  ele  mesmo  o

motivo para aquilo.
— Sabe, Fer, talvez você já esteja preparado e não saiba disso. Sendo assim,

não  há  motivo  para  essas  meias  respostas,  nem é  preciso  de  muito  tempo  para
ensaios. Que tal agir?

— Para você, é fácil dizer.
— Quais são os motivos que você tem para pensar assim?
— É que você não parece se importar tanto com o que outras pessoas vão

pensar, parece que tudo é simples de fazer, que é só chegar e fazer o que quer…
— E?
— …
—  Nada  mais?  Pense  melhor,  pois  nossas  palavras  nem  sempre  são

suficientes. Eu poderia passar a tarde aqui com você enumerando motivos de que não
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é tão difícil agir, Fer. Mas… Dessa vez, o sentimento é seu, a atitude será sua e quem
viverá o evento é você. É você que decide o que falar, o que fazer, o que esperar.

Por outro lado, descobertas:
— Laninha, andaram me falando e eu percebi isso: você não namora mais

aquele carinha moreno, não é?
— Não.
Aqui, à espera do ônibus para casa, o clima da conversa forçada entre Marcos

(o colega que Alana não pediu para ter) e Alana (a menina que Marcos queria poder
chamar de sua [namorada]) passava distante de um diálogo entre pessoas queridas e
próximas.

— Já faz muito tempo? Mas, se vocês terminaram, então acho que ele não te
merecia mesmo.

“Merecendo ou não, prefiro mil vezes mais conversar com o Fernando do que
com você.”

— Eu sei que é triste terminar assim, mas você sabe que pode contar comigo,
certo? Se ele te rejeitou, então não precisa ficar sozinha.

— Não preciso, mas quero ficar sozinha. Será que é difícil entender isso?
— É que uma garota bonita e legal como você merece alguém que possa te

fazer companhia, Laninha. Como eu já falei, eu…
E Alana interrompeu o garoto, ficando irritada:
— Minha resposta não mudou desde o início do ano, Marcos. Acho que não

temos mais nada a conversar.
— Mas… Laninha…
Por ironia do destino, o ônibus de Alana chegou, e foi a oportunidade para

terminar  aquela  conversa  “abominável”.  Ao  contrário  de  outros  personagens
inseguros e indecisos, ela  decidiu que não queria relações – o único porém era ver
que Marcos não respeitava essa decisão.

Afinal, descobrir que Alana estava solteira encheu-o de esperança. A decisão
de Marcos era insistir até que ela cedesse – pois, segundo sua mente, ela  precisava
dele, e uma hora, graças aos seus esforços, ela perceberia essa realidade.

Sem uma decisão tomada, hora de um passeio para clarear as ideias.
— Alice…
— O que foi, Fer?
— Por que você me trouxe até aqui?
— Já veio aqui antes? Então já deve ter percebido que esse é um dos locais

mais bonitos da cidade.
Aquele parque aonde os dois caminhavam era o mesmo local de 160km² (nota

do autor: eu nunca acredito que o parque tem esse tamanho, e sempre preciso calcular
de novo só para tornar a ficar  incrédulo) em que Fernando e Alana tiveram uma
discussão  de  relacionamento  há  uns  quatro  meses  –  portanto,  trazia  algumas
memórias ao  garoto.  Com Alice não era  muito diferente,  pois  já  passeara muitas
vezes  naquele  lugar  com  um  antigo  namorado  e  com  a  família  (nesse  caso,  o
namorado era da família).
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— Eu sei  disso,  mas… É que já vai escurecer,  e aqui não é tão perto do
centro. Se só vamos conversar, precisávamos ter vindo até aqui?

— Eu sempre gostei desse parque, e queria compartilhar o meu gosto contigo,
Fer. Se essa não é a sua primeira vez aqui, pelo menos será a primeira vez comigo. —
Como  sempre,  Alice  não  evitava  as  frases  compostas  (e  complementou  agora
propositalmente com um duplo sentido terrível).

— Precisava  mesmo falar  disso?  — Fernando  ficou  envergonhado  com a
citação de “primeira vez”.

— Pelo que eu me lembre, Fer, nunca viemos aqui juntos, então o comentário
não é irrelevante. Ou… Vai dizer que sua mente pensou em outro tipo de “primeira
vez”? — apresentou Alice, alegre, ao acabrunhado amigo a assimilação atenta.

— Você que provocou.
— Oras, Fer, não pode ficar jogando a responsabilidade de seus atos para os

outros… Nem as suas decisões.
— Mas eu não fiz nada disso…
— E é por isso que eu, constantemente, te provoco, Fer. Para que você faça

alguma coisa diferente, para que você  aja. Desde aquela nossa conversa, passou-se
uma semana. Já decidiu o que vai fazer?

— …Acho que sim.
— Então, acho que não há mais como esperar. Acredite em mim, Fer: você

não tem mais tanto tempo restante.
— Hã? Isso não faz sentido… — “O que vai acontecer comigo?”, pensou o

garoto, ligeiramente apreensivo com as consequências das ideias da amiga e do autor.
— Não me entenda errado de novo, é apenas uma questão de quanto você

ainda vai esperar… Afinal, não é como se tivéssemos a eternidade à nossa disposição
para tudo o que queremos. Que tal sentarmos por aqui mesmo?

— Ah, pode ser.
— Esse é o primeiro problema, Fer. Não precisa ser tão acomodado com o

que os outros escolhem. Assim, como vão saber do que você gosta, ou o que você
prefere?

— Mas é que eu acho que aqui está bom…
— Isso foi só um exemplo, para que você perceba quanto está perdendo.

De qualquer forma, os dois sentaram no gramado – talvez um pouco mais
próximos do que Fernando previa (culpa de Alice) – e ela já partiu às especulações:

— E se viajarmos de volta ao fim do ano passado? Esqueça-se de Alana por
enquanto, e pense na pessoa que até então você gostava. Por que você se interessou
por ela? Algum colega te influenciou a isso?

(Aquele momento embaraçoso em que a pessoa que você gosta te pergunta se
você gosta de alguém…)

— Eu acho que não…
— Aqui temos o segundo problema, que é a insegurança, Fer. Confie em você

mesmo, tenha um pouco de orgulho próprio… O que você acha que é capaz de fazer?
— Hã? Eu não sei. Acho que… Conseguir tirar notas boas em português?
— Ao contrário de mim, você é modesto… Se quer uma prova (romântica e
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machista (acho que acabei de combinar dois termos consideravelmente opostos)) do
que você é capaz de fazer além de ter um bom desempenho em português, lembre-se
que você  conseguiu  atrair  a  atenção da Alana o suficiente  para  que um romance
surgisse.

— Mas não fui eu que conquistei ela, foi o contrário.
— Eu sei (como Alice sabe? Por dedução, desde o capítulo 3). E é isso que eu

queria que você notasse: a hora de tomar suas próprias atitudes, sem que alguém o
impulsione, está mais perto do que você pensa, Fer.

Alice virou o corpo e ficou totalmente de frente para o garoto.
— Novamente, voltando um ano atrás, o que te impedia de se declarar para a

pessoa que você gostava? (sim, Alice sabia que era ela, mas ficou falando assim para
ver a situação de um ponto de vista mais distante…)

— É que eu não sabia como seria melhor fazer esse tipo de confissão, e não
sabia como seria a reação…

— E agora, você sabe?
— Não. Ainda não sei.
— Afinal, cada pessoa reage de uma maneira, conforme seu próprio mundo

foi evoluindo. Porém, nesse tempo, você teve várias chances de descobrir a resposta,
Fer.  Você  viu  vários  momentos  em  que,  com  uma  atitude,  poderia  ter  alterado
completamente o momento atual. E então, eu torno a perguntar: por que não agiu?

Se  Alice  estava  se  referindo  às  vezes  em  que  fizera  suas  investidas  e
provocações, nos beijos de surpresa e nos encontros aleatórios, só havia uma resposta
na mente dele: Alana. Como se apegara à garota durante aqueles seis meses de amor,
não quis mais pensar na amiga como namorada, mesmo depois que voltou a ficar
solteiro.  Decidira  que  queria,  pelo  menos,  conversar  mais  uma  vez  com  a  ex-
namorada.

— Foi por causa de Alana.
— Então ela te prendeu em uma escola abandonada para te proteger da “Alice

malvada”, evitando que eu roubasse você dela? (assistam Nisemonogatari (depois de
ver Bakemonogatari) e entendam a referência) Pelo visto, a prisão não era tão eficaz
assim… Ou esse não foi o motivo real. Pense de novo, Fer: por que não agiu?

Ele  nunca  tinha  a  resposta  certa  para  esse  tipo  de  pergunta  insistente.
Resolveu arriscar nos seus próprios defeitos.

— Então foi porque eu não quis fazer alguma coisa.
— Hmmm… Depende  do  seu  subconsciente,  Fer.  O  tempo inteiro  vendo

minhas atitudes como provocativas, talvez muito mais sensuais do que você poderia
esperar, talvez signifique que, no fundo, você queria. Talvez visse à Alana como a
garota “para casar” e a mim, como a “amante”.

— Eu não pensava em você desse jeito…
—  Somos  humanos  e  podemos  pensar  em  coisas  como  essa  a  qualquer

momento. É o que move nossos mundos, no fim das contas. Ou vai negar?
— Já que é assim… Eu não agi por não saber o que fazer.
— Chegou mais perto, Fer.  Faltou coragem para fazer alguma coisa. Uma

declaração é simples de ser feita em teoria, mas a dificuldade maior é você conseguir
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acumular coragem para deixar o que está aí dentro sair. Nisso, eu admiro a Alana. Ela
conseguiu ter mais coragem do que eu tive até hoje.

— Mas… Você tem muito mais atitude do que eu, Alice!
— Sabe qual é a verdade, Fer? Eu sempre provoquei e busquei a mudança por

ter  medo. — Ela desviou o olhar para baixo — Eu falo que não temos tempo para
esperar,  e  tento fazer  o que tenho vontade.  Contudo, isso tudo é por covardia de
enfrentar uma situação em que eu não tenha mais condições de agir. É para tentar
conhecer de tudo um pouco enquanto ainda tiver tempo, com medo de quando esse
tempo acabar. E eu  quero ver o máximo de coisas sem ficar presa a uma só rotina
chata, aproveitando tudo, sem me importar se me chamam de egoísta, excêntrica ou
enxerida. Foi uma decisão minha, depois de perceber que nem sempre temos tempo
para tudo o que queremos, depois de ver que o mundo de alguém que eu tanto amava
não ficou por tanto tempo aqui conosco.

Depois do desabafo…
— Eu acho que não era isso que você esperava ouvir… Afinal, que tipo de

amiga, em vez de aconselhar um amigo em dúvidas, começa a falar do passado?
— Tudo bem,  Alice.  Eu não ligo  de ouvir… Afinal,  não é  para  isso  que

amigos servem?
Pausa…
E um momento comovente em que Alice, sem aviso, lançou-se em um abraço

à Fernando. Mesmo sendo comovente, ninguém chorou (e aquelas gotas nos olhos de
Alice? Ah, era a chuva… Mentira, teve um pouquinho de lágrimas sim, e nem estava
chovendo).

— Enfim, você já decidiu o que quer?
— Já.
— Você sabe a resposta, ou sabe o que vai acontecer?
— …Não.
— Sabe, Fer… É aí que precisamos de atitude, mais do que em qualquer outro

momento: é para saber agir diante da reação. Quer um exemplo?
— Que tipo de exemplo?
Em um olhar de provocação (do tipo “já que você pediu…”), Alice sorriu.
— Um exemplo do tipo em que a garota decide mudar sua maneira de pensar,

sem querer mais esperar para agradar o próprio egoísmo, ou um exemplo do tipo em
que o garoto, mesmo que tenha decidido seguir outro rumo, libera seus sentimentos
guardados para descobrir a reação alheia. Qual você decide?

— Não entendi nenhum dos dois.
— Se eu explicar em “português coloquial”, vai ser muito direto. Vai perder

todo o contexto e os exemplos não terão mais graça. Quer que eu dê o exemplo ou
explique antes?

— Bem, eu decido entender a frase direito antes. — “É por isso que eu tenho
saudades de Alana, ela ia direto ao ponto”, pensou Fernando.

— Então… Você quer ver como eu reagiria a uma declaração de amor sua ou
o contrário?
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— Mas… O que isso tem a ver com exemplos de ação e reação? — Fernando
já reagiu meio atordoado com a “diretisse” da explicação.

— Tudo. — como se o garoto não estivesse surpreso o bastante, Alice nem
pensou muito antes de pronunciar: — Fer, eu te amo.

Por  fim,  é  preciso  coragem  para  responder,  e  não  deixar  o  nervosismo
surpresa dominar a situação.

— Ahn… Bem… Você é minha amiga, mas… Eu também te amo.
(Agora  era  para  ser  o  momento  em  que  os  dois  começam  a  se  pegar

loucamente e vivem felizes para sempre. Mas não, ainda não é o fim e não são esses
dois que vão se pegar loucamente).

— Então… Essa é sua decisão, Fer? É isso mesmo que você quer?
—  Sim…  Eu  vejo  você  como  uma  amiga  (e  uns  pontinhos  de  amizade

subiram nesse momento), e…
— O que mais?
— Eu… Estou gostando de outra pessoa agora. — (Fala copiada de algum

filme) — Espero… Que entenda.
Alice,  passado  o  “momento  não-sei-o-que-pode-acontecer-agora-ou-em-

cinco-segundos”, começou a rir ligeiramente alto.
— Desculpa, Fer, mas a referência não funcionou nesse caso. — disse ela,

entre uma risada e outra.
— Foi a melhor que eu lembrei. — Erguendo os ombros, percebeu que aquele

era um momento que não precisava ser levado tão a sério. Depois que o acesso de
riso cessou, a garota respirou fundo e concluiu:

— Então, Fer, é hora de agir. A decisão foi tomada, e acho que você pode
fazer o resto sozinho.

— Acho que sim…
— Então,  quer  fazer  algo  junto  comigo  que  pode  te  ajudar  a  ficar  mais

relaxado? Não é nada de mais, confie em mim.
Fernando assentiu, pensando: “Acho que posso, enfim, confiar nela”.
Levantaram-se. Ainda de frente um para o outro…
— Fer, coloque o braço direito na minha cintura… — Metade da confiança

foi para o espaço — …E segure minha mão aqui em cima.
— Espera… Vamos dançar?
— Por que não?
— Mas… Não tem nem música, e…
— Não faz diferença, Fer. Enquanto temos esse tempo, que tal aproveitá-lo?

Conclusão da história: não há decisão insegura que uns passos desajeitados de
valsa não facilitem. (e não sigam esse conselho – dançar não simplifica as decisões
que você tem que tomar (mas, que relaxa, isso eu tenho que concordar).)

(Continua…)
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