
Anti Cupido
Quarta estação: Evitando ao máximo novas relações, embora sem

impedir do coração as pulsações…

Capítulo XI : Julho – Qualquer limite é (in)certo

Parte 1 – Até onde se pretende ir?

Para a zoeira, não há limites.
Para Laís, já passamos do limite.
— Isso já passou do limite do que eu posso tolerar, Leo!
Para Leonardo, o limite não foi definido ainda.
— Por que passei do limite?
Para Rafaela, o limite está bem próximo. (mas quem vai  falar reclamar a seguir é Laís

mesmo, Rafaela vai aparecer só mais tarde.)
— Você ainda se acha no direito de perguntar? Não é porque estamos de férias que você vai

ficar o dia inteiro embaixo das cobertas!
— Lógico que posso, não tenho coisa melhor para fazer! E você não é minha mãe, nem tem

o direito de implicar assim comigo.
— A partir do momento em que você está na  minha cama,  que fica em  minha casa, eu

tenho o dever de implicar com você!
— Sua cama é mais gostosa do que a minha. E tem o seu perfume…
Isso estourou o limite de paciência da garota, que entrou em um acesso de fúria e puxou o

cobertor da cama com tanta força que Leonardo quase foi derrubado.
— Laís, por que tanta violência?
— Para que você saia logo daqui! Não quero um pervertido que não conhece os próprios

limites assistindo eu trocar de roupa. — Ela foi arrastando o amigo para fora.
— Onde você vai? Quem em sã consciência vai passear na hora do almoço? Posso ir com

você?
— Primeiro:  não  é  da sua conta.  Segundo:  eu  saio  por  ter  um compromisso,  não vou

simplesmente passear. Terceiro: é lógico que não pode ir comigo.
Ela jogou-o para fora do quarto e bateu a porta na cara dele. Depois, ele ouviu o som de

umas duas trancas sendo fechadas  (Q: quem usa  duas  trancas na porta do  quarto? R: Laís Vieira
Sinecelli Meirel.). Supôs uma coisa.

— Bem, entendi. Não vou encher seu saco enquanto você vai em um encontro com seu
namorado.

A resposta veio estridente do outro lado da porta.
— Perdeu o limite do bom senso, Leo? Acha que eu vou ficar em futilidades desse tipo por

quanto tempo? Não sou como essas garotas que só pensam em “amor” e esquecem do resto das
coisas que podem ser mais importantes. Em primeiro lugar, só o trabalho e o estudo.

— Tá bom, desisto de adivinhar. Não me importo mais.
Depois que ela se arrumou, jogou a chave para ele e preparou-se para sair.
— Faça seu almoço. Se quiser, deve ter alguma coisa congelada aí. Quando for embora,

tranque as portas e, se minha mãe te ver aqui… Ela, sem um pingo de calor no olhar e sem sombra
de riso  nos lábios,  passou o dedo pela  garganta.  Leo entendeu o recado e,  o  mais  rapidamente

~ 1 ~



Anti Cupido – C.S.L. ClaMAN

possível, aproveitou-se da comida de Laís e partiu da casa alheia.

Já passava das nove horas da noite quando ela ligou para Leonardo.
—  Quero  minha  chave  ou  senão  ligo  para  a  polícia  te  denunciando  por  invasão  de

propriedade privada.
— Boa noite, Laís. Espere dez minutos que eu chego aí (onde quer que você esteja) ou

venha me encontrar.
— Não vou até você, nem sei onde você está! Quer que uma garota frágil e indefesa fique

andando por essas ruas perigosas a essa hora?
— Você? Frágil  e indefesa? Conta outra, essa piada não funcionou. Estava na praça da

escola, já que você demorou…
— Então resolveu aliciar pessoas e transformar minha casa em um ponto de ******* (leia-

se: encontro) de ****** (leia-se amigos)? Já vou até aí, junto com reforços policiais antes que a
situação piore!

— Laís, se eu fizesse algo desse tipo, meus pais me matariam ao mesmo tempo em que sua
mãe estaria convocando o exército. Eu posso ser estranho, mas minha estranheza tem limite.

— Assim espero.

No  final,  os  dois  se  encontraram  no  meio  do  caminho  (cinco  quarteirões  não  é  uma
distância tão grande). Leonardo estava até bem arrumado para quem ficou passeando pelo bairro, e
Laís estava elegante demais para seu padrão habitual.

— Para voltar tão tarde assim, é lógico que você foi ver o Wesley.
—  O  que  eu  disse,  Leo?  Primeiro  o  trabalho  e  os  estudos.  Eu  comecei  um cursinho

intensivo de férias.
— Você? Fazendo cursinho? Pra quê,  Laís?  — Uma das melhores estudantes da classe

supostamente não precisava dessas coisas. Ele, pelo contrário, dependeria de muita ajuda se quisesse
entrar em alguma universidade.

— Porque, ao contrário de você, eu invisto no meu futuro. — TOMA!
— Mesmo assim, nunca vi cursinho que começa as aulas à tarde e acaba à noite.  Tem

alguma coisa errada nesse horário… — TOMA DE VOLTA!
— Sua ignorância chegou aos limites… Primeiro eu fui ao cursinho, então depois  que as

aulas acabaram fui ao shopping com o Wes. Fica difícil entender que eu priorizo os estudos, ao
contrário de você com suas “amiguinhas”?

— Fica difícil para entender o por quê de você não explicar as coisas antes de me xingar.
— Não preciso explicar mais de uma vez, é perda de tempo. Agora, se tem algo que você

precisa explicar, é por que está tão arrumado simplesmente para vagar pelo bairro. Por acaso, anda
tão necessitado que anda pegando qualquer…

— Estava só esperando você chegar para te entregar a chave, depois vou pra casa de uns
colegas.

— Essa hora? Cadê sua noção de empatia com os outros?
— Gastei com você. Quero ficar o mínimo de tempo possível na minha casa.
— Qual foi a ***** (leia-se: arte) que você fez dessa vez?
— Não fui eu, foi minha irmã.
Laís conhecia suficientemente bem a (péssima) fama da irmã de Leonardo para saber que

coisa boa (e dentro da lei) não era.
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— Bem, faça o que quiser. Tenho minha vida para cuidar e espero que você respeite os
limites da sua.

— Garanto a você que não vou beber tanto.
Laís o repreendeu duramente com o olhar, e ele entendia o que ela queria dizer: “não ouse

chegar bêbado perto da minha casa ou eu te entrego para sua mãe”.

Apenas para você saber: Leonardo soube manter um limite na sua diversão com os colegas
(e  a noite se resumiu a jogos,  conversas sobre garotas e mais  jogos),  e  nada fora desse  padrão
(almoçar na casa de Laís, passear pelo bairro, jantar na casa de Laís, dormir) aconteceu durante essa
semana.

Na semana seguinte, contudo…
Leonardo, parado no portão da casa da amiga, observava surpreso a garota que estava do

outro lado do portão e que não era a sua amiga.
Essa outra garota, que tinha um longo cabelo escuro com mechas loiras, olhos grandes (eu

sei, você já pensou em garotas de anime… Não exagere.), seios volumosos, entre outros detalhes
físicos que, para ele, eram diferenciais positivos, também ficou observando-o impressionada com o
que via, antes de virar e gritar:

— Prima, se esse garoto que está no portão é seu namorado, eu tiro o chapéu para você.
Laís, que estava perto da porta, observou e respondeu:
—  Esse  daí,  meu  namorado?  Nem se  eu  estivesse  dopada  ou  sob  efeito  de  produtos

alucinógenos.
Ao mesmo tempo, Leonardo comentou:
— Essa daí, minha namorada? Só se eu estivesse bêbado ou drogado, ou se você (falando

para a recém-conhecida com sua voz conquistadora) não tivesse conquistado meu coração antes.
— LEONARDO! Passou do limite! — Berrou Laís.

— Essa daí  se chama Marcele  (nome genérico que deveria ter  aparecido no capítulo 5
também), é minha prima e, sem coisa melhor pra fazer, veio passar as férias nesse fim de mundo
onde a gente mora. E Marcele, esse cara que, infelizmente, é meu amigo e vizinho, é um aproveitador
desprezível chamado Leonardo. — Laís, já apanhando a bolsa, apresentava um ao outro — Ela vai
cuidar da casa e proteger a geladeira da sua gula, enquanto você vai levá-la para passear por aí, já
que eu não quero vocês se pegando em quarto algum dessa casa. Entendidos?

— Quanto tempo você vai ficar aqui? — Leo realmente se interessou pela prima de Laís
(“Nessa família, só tem garotas atraentes…”).

— Três semanas… Dá tempo de conhecer muita coisa daqui, com você… — Essa prima
também se interessou pelo amigo de Laís.

— É tempo suficiente para vocês se ******* (leia-se: conhecerem e ganharem intimidade),
de  você  (Marcele)  descobrir  que  está  grávida  e  para  você  (Leonardo)  fugir  da  cidade  e  da
responsabilidade. Por isso, estou de olho em vocês, irresponsáveis. — Nossa protagonista (que já
previa esse tipo de desenvolvimento romântico entre a prima e o amigo) deixou esse aviso e partiu.

— Essa daí é muito quadrada… É sério que ela está namorando? Até uns meses atrás ela
falava que namoro era perda de tempo… — Questionou a prima.

— Também não sei como que ela arranjou namorado, só sei que está namorando. Já que ela
provavelmente vai voltar tarde pra casa, podemos dar uma volta por aí depois de almoçar, não acha?

Adivinhem quem voltou mais tarde para casa: Laís ou Marcele (resposta: Laís).
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Leonardo não precisou de muitos dias para perceber que a prima de Laís  não era uma
pessoa tão legal de conviver, pois exigia atenção demais, gastava demais e falava demais de gente
que  não  importava  (principalmente  de  ex-namorados).  Mesmo assim,  ele  manteve-se  (bastante)
próximo dela para não passar as férias sozinho de novo, já que Laís parecia ter gostado do esquema
de cursinho à tarde e encontro com o namorado à noite (afinal, quase nunca ia direto para casa após
as aulas). Fora isso, em uma conversa…

— Leo, pare de implicar! Intromissão na vida dos outros tem um limite!
— Olha quem fala… A garota que nunca ficou de olho nos casos de amor alheios!
— Eu tenho um propósito, está bem? Você sabe disso, então acho que não preciso ficar te

falando tudo o que eu faço da minha vida! Ou será que, só porque eu te dei um pouco de liberdade,
você se acha meu namorado agora?

— Laís, é só curiosidade. Antes você contava tudo o que inventava pra mim, mas agora fica
nessa de “não é da sua conta”… Não sei pra quê.

— Se você precisasse saber, eu diria. Como não precisa, então não vai saber. Vou almoçar
fora hoje, então já vou. Se virem aí, e nada de relações dentro de casa!

Laís saiu nervosa, enquanto a prima dela (que chegava assustada com a discussão, e usando
uma roupa muito curta para um dia frio (fan-service pra vocês)) apanhava a chave lançada longe.

— O que aconteceu com ela, Leo?
— Deve estar fazendo alguma coisa estranha que eu vou acabar descobrindo depois.
— Será que… Ela está traindo o namorado dela?
— De onde veio essa ideia?
— É que uma amiga minha, quando estava pegando o meu namorado, começou a agir meio

estranho também… Pode estar acontecendo a mesma coisa.
— Tá. — “Acho que isso passou dos limites do que seria possível”
— Enquanto isso, Leo, que tal a gente ir almoçar fora hoje?
— Não tenho grana. — ele precisou deixar passar a oportunidade, pois já tinha ultrapassado

o limite de gastos com comida para o mês inteiro.

Não foi por não sair para fora dos limites do bairro que Leonardo deixou de falar com
garotas. À tarde, recebeu uma ligação de Rafaela (a única, quer dizer, a segunda, se contar Laís
também… Bem, a terceira, depois de conhecer Marcele… Resumindo, uma das garotas que poderia
fazê-lo atravessar a cidade só para conversar), que atendeu por estar sem nada para fazer e sem
companhia (A prima de Laís ficou emburrada com ele e foi fazer compras sozinha).

Só que, em poucos minutos, percebeu que aquele diálogo não rumaria para um caminho
favorável para ele.

— Leo, você tinha prometido que me ajudaria com o meu namoro…
— …Quando eu prometi isso?
— Você… Esqueceu? Nossa, Leo, não achei que você ainda poderia ser tão insensível!
— Não esqueci do que disse, só não lembro de ter  prometido alguma coisa. Eu disse que

faria um favor. — Promessa → Compromisso → Cobrança → Sem liberdade → Leo desaprova. —
Pensei até que você já tinha terminado com ele…

— Ainda não… É que eu realmente não sei como falar algo desse tipo pra ele. Meu medo é
que ele fique magoado.

— Mas você vai terminar com esse cara, é lógico que ele vai ficar magoado! — “Eu ficaria
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magoado pra caramba, por isso nem começo um namoro”, pensou.
— Bem… Quase todo dia ele quer se encontrar comigo, sair comigo… Mesmo que ele me

dê presentes, diga que me ama sempre, tenha planos futuros, ele parece que se esquece que eu tenho
limites. Eu também gosto de ficar sozinha às vezes, ou fazer outras coisas…

— Fale isso pra ele, afinal o cara precisa te respeitar. Se vocês estão juntos mas um não liga
para o que o outro pensa, limita a liberdade.

— Eu falo isso pra ele, mas às vezes eu penso que ele pode pensar que eu estou deixando de
gostar de ficar com ele, e fico com o pé atrás…

— Disse a garota que quer terminar o namoro. Se gosta dele, então continua com ele!
Leonardo ficou meio irritado com essa contradição toda.
— Leo, espera… É por isso que eu quero conselhos seus.
— Tá bom. Se fosse eu, já teria largado desse negócio aproveitador há um bom tempo.
— Sério?
— Rafa, lembra que eu te disse que um compromisso sério exige muito? Então, a partir do

momento em que você começa a fazer algo que não te dá tanta liberdade, já tá errado. Uma coisa é
mudar porque quer, outra é mudar porque a outra pessoa quer. Se você acha que já passou do limite,
então… Sai dessa relação.

— E como eu posso falar isso pra ele? Eu não quero deixá-lo tão magoado…
— Seus outros namorados  (Leo incluso,  mesmo sem ter  sido namorado) não pensaram

nisso quando terminaram com você. Aquele último mandou uma mensagem de texto, não foi?
—  …Foi.  Eu  não  quero  lembrar  dele.  Fora  isso,  Leo,  acho  que  ninguém  merece  ser

rejeitado de um jeito desse.
Mesmo após um bom tempo de  conversa  (não  era  ele  que estava pagando mesmo…),

algumas  das  coisas  discutidas  tiveram  seu  entendimento  limitado.  Leonardo  não  conseguiria
perceber por um telefonema que Rafaela queria que ele sentisse ciúmes de vê-la com o tal Edson, e
queria que ele amparasse ela depois do término (mas ele sabia que ela não estava em uma boa
relação com aquele sujeito). E Rafaela não entenderia que, por mais que Leonardo ainda gostasse
dela,  não  queria  trocar  aquela  liberdade  relativa  por  um relacionamento  sério  (imagine  ter  que
sustentar uma namorada? Era demais pra ele!).

Depois, atendendo a um pedido, Leo teve que sair de qualquer jeito: Marcele se perdeu na
cidade e pediu que ele fosse buscá-la. Já voltando para casa e carregando várias sacolas…

— Leo, Leo, Leo! — A prima da amiga dele começou a cutucá-lo ansiosamente.
— Ai! O que foi…
— Shhhhhhh! Fala baixo! Olha lá, a prima e o namorado! Tá certo, não é lindão como você,

mas dá pro gasto, e pelo jeito tem dinheiro pra andar com a namorada…
Leo reconheceu Laís entrando em alguma loja à frente (observando os atributos físicos da

garota, era fácil perceber). Porém, o rapaz com ela definitivamente não era Wesley.
— Por que você não quer falar com ela? — “Quem raios é aquele cara?”
— Ahn, fica chato… E, conhecendo a prima, ela não ia gostar de nos ver juntos.
— Tá, então vem comigo. — “Querendo ou não, ela vai ter que se explicar depois.”
— Onde nós vamos, Leo? — Ela ficou ansiosa, pensando aonde ele poderia levá-la.
— Para sua casa. — E ele cortou todas as possibilidades que ela imaginara.
— Mas… Já? Eu ainda queria comprar algumas coisas…
No final das contas, nesse dia, Marcele e Leo chegaram em casa depois de Laís.
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—  ONDE  VOCÊS  ESTAVAM  ATÉ  ESSA HORA?  —  Laís  partiu  ao  interrogatório
(desnecessário, pois nem eram oito da noite ainda).

— Fazendo compras. — Responderam Marcele e Leonardo juntos, entrando na casa.
— VOU FINGIR QUE ACREDITO. — Olhar cético da menina.
— Prima, deixa de ser certinha… Relaxa mais!
— Uns beijinhos não vão trazer nada de grave, Laís!
Mesmo assim, a garota não parecia satisfeita com as respostas  (e a parte dos beijinhos é

verídica, como era de se esperar dos dois).
— Eu conheço vocês. Eu sei o que andaram fazendo nessa casa…
— Além de comida? Nada — Leonardo não falou isso em tom de brincadeira.
— ANDARAM ** *******  (leia-se:  NADANDO) AQUI? — Laís  também não estava

brincando ao exclamar essa sentença (quem manda entender errado?).
Foi preciso muita paciência para explicarem que, além dos beijinhos, mantiveram um limite

nos envolvimentos passionais.

— Leo, por que você veio comigo? — reclamou Laís, indo para o cursinho, em outro dia,
após entrar no ônibus com o amigo seguindo-a.

— É que eu… — ele ia justificar sua ação com uma desculpa de “ir passear com Rafaela”,
mas resolveu falar a verdade: — Queria conversar com você sem a Marcele por perto.

— O que foi? — É lógico que a garota suspeitou. Conversa à sós, do nada…
— Como anda seu namoro com o “Wes”?
— Por que a pergunta e desde quando isso te interessa?
— Desde o momento em que seu namorado envelheceu dez anos, clareou a cor da pele do

corpo todo, cortou o cabelo de repente e mudou de um estudioso para um perfil esportista.
Laís, sem comentar nada, apanhou o celular e já ia discar.
— Espera, Laís, vai ligar para onde?
— Para a polícia. Tem um stalker (leia-se: perseguidor) do meu lado.
— Foi uma coincidência…
—  CLARO  QUE  É  UMA  COINCIDÊNCIA  DESCREVER  ALGUÉM  TÃO  BEM!

QUERO VER SE VAI TER CORAGEM PARA DESCREVER O QUE FEZ NA HORA DO SEU
JULGAMENTO!

No ônibus haviam trinta e uma pessoas contando com o motorista e com esses dois. Após
Laís gritar isso para o garoto, vinte e nove pessoas olharam para os dois (incluindo o motorista, que
olhou pelo retrovisor).

—  Posso  recorrer?  Ou  melhor,  posso  explicar?  —  Leo  detestava  quando  Laís  fazia
escândalo no ônibus e o povo olhava para ele como se ele fosse o culpado.

— Tem quinze segundos para sua defesa. Se não me convencer… — Ela, séria (e com
raiva), agitou o celular com o número 190 digitado na tela.

— Estava passeando com sua prima ontem por volta das seis da tarde quando vimos você
de longe com um sujeito que tinha as mesmas características físicas que eu descrevi. Como sua
prima queria comprar mais algumas coisas e não queria que você nos visse juntos para não armar um
barraco no meio da rua (e eu não queria levar outra celularzada na testa), fomos por outro caminho.
Foi coincidência sim.

Gastou doze segundos e meio.

~ 6 ~



Anti Cupido – C.S.L. ClaMAN

Após Laís ligar para a outra testemunha (Marcele) e confirmar o fato, inocentou o amigo da
acusação de perseguição.

— Pronto? Agora explique o que você estava fazendo com o tal sujeito.
— Virou o meu namorado agora, seu ciumento? Era um dos professores da escola em que

estou fazendo o cursinho. Por um acaso, ele foi comprar alguns itens de papelaria e perguntou a mim
sobre  alguma loja  em que pudesse  encontrar  esses  itens.  Eu,  como aluna  responsável que sou,
acompanhei-o até a loja após o período das aulas.

— Laís, você sabe que tudo tem limite (exceto a zoeira). Qual é o nome dele?
— Que diferença vai fazer para você?
— A diferença de que eu me importo com você.
— Desde quando você se importa comigo?
— Desde o momento em que eu te conheci, passando pelo momento em que eu disse que te

amava (como amiga) e também passando pelo momento em que eu usei o meu último bilhete para
pegar este ônibus com você e voltarei para casa a pé (5 Km = pouco mais de uma hora).

Laís tinha um limite do quanto podia se esquivar de Leo (na verdade, isso era um jeito de
ela provocar o garoto simplesmente por prazer (mas, se ela perguntar… Eu nunca comentei isso com
vocês. Combinado? Ok então.)). Acabou de atingi-lo.

— Tá bom, o nome dele é Edson. E não vou pagar sua passagem de volta.
— Não precisa… Então trocou o “Wes” pelo “Ed”?
—  LEONARDO,  PELA  MILÉSIMA  VEZ:  EU  NÃO  SAIO  *******  (leia-se:

CONVERSANDO COM) QUALQUER CARA QUE CONHEÇO!
— Que bom, Laís! Agora o ônibus inteiro sabe disso. Quer que o ônibus inteiro saiba que o

cara é comprometido com a Rafa também?
— Pra quê dizer algo que vai acabar em breve? Não é de hoje que a Rafaela está insatisfeita

com o namoro.  Se  ela,  que  ao  contrário  de  minha  pura  e  casta  personalidade,  pega  qualquer
aproveitador que aparece (incluindo você, Leo) e não está gostando da situação, então é porque esse
é um dos relacionamentos mais usurpadores que terei a chance de terminar!

— Laís Vieira, minha querida amiga… Então toda essa história de cursinho é por causa da
Rafaela? Por favor, tenha um pouco de bom senso…

— Não precisa me lembrar disso. Eu sou responsável o suficiente para admitir o que faço, e
tenho meus limites… Não fico tentando conquistar duas pessoas ao mesmo tempo, ao contrário de
você  com a  minha prima  (Ciúmes?  Sério,  Laís?) e  com Rafaela.  Só  quero  que  esses  namoros
aproveitadores acabem de uma vez por todas!

A partir desse ponto, cumprindo o que eu disse no capítulo anterior, nossa protagonista Laís
será chamada de hipócrita.

Por mais uma semana, nada aconteceu além dos limites da normalidade (Laís hipócrita1 em
seus compromissos, Rafaela reclamando do namoro para Leonardo, e Leonardo e Marcele em uma
relação um pouco além de amizade mas menos que namoro (“relacionamento sem compromisso de
férias”, talvez)).

Até que, voltando do cursinho (mais cedo do que o esperado), Laís  hipócrita2 entrou em
casa gritando:

— Sem mais pegação nessa casa, ******* (leia-se: por favor)!
O amigo e a prima da garota mal tiveram tempo de dizer oi à garota (depois de pararem de

se beijar (se isso estava acontecendo ou não, deixo a seu critério)), pois ela partiu para o quarto e
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fechou as duas trancas da porta com força.
Estranhando a atitude de Laís  hipócrita3, Marcele e Leonardo se entreolharam e  voltaram

aos beijos… Brincadeira. Quero dizer, tiraram par ou ímpar para ver quem encararia a fera: se seria o
amigo de infância ou a prima curiosa. A prima perdeu, então foi primeiro.

Cautelosa, foi até o quarto de Laís  hipócrita4 e bateu na porta, murmurou alguma coisa e
algo foi dito em resposta (em um tom que parecia bem nervoso). Voltou tremendo um pouco e com
lágrimas nos olhos.

— Leo… Ela me mandou embora… Acho que ela não tá normal.
— Percebi. O que será que aconteceu para ela chegar assim?
— Não sei… Só sei que ela está estressada.
— Percebi… — “Conte-me uma novidade” — Bem, vou tentar falar com ela.
Foi a vez do garoto tentar contato com a estressada através da porta trancada.
— O que aconteceu dessa vez?
— Não interessa a vocês. Se manda.
— Se não interessasse, eu não perguntaria. — TOMA! — Agora faça o favor de explicar o

que você fez.
— EU NÃO FIZ NADA, SEU INTROMETIDO DE ***** (leia-se: VIDAS ALHEIAS)!
— Então pelo menos abre essa porta e explique o que você não fez para esse intrometido de

***** (leia-se: vidas alheias). Afinal, eu te conheço há quatorze anos, e sei que aconteceu alguma
coisa estranha. Se brigar comigo, eu vou ficar sentado aqui na frente até você sair e explicar ou a
mim ou à Marcele o que aconteceu.

Um minuto depois,  Laís  hipócrita5 deixou o garoto entrar  (depois  de refletir  se deveria
contar a ele, e concluir que ele podia saber por estar mais a par do assunto). Ela estava apenas com
raiva, não parecia ter chorado (além de hipócrita6, não tem emoções).

— Fui me encontrar com o Wes depois do cursinho e aquele ***** ** **** (leia-se: ser)
disse que eu estava agindo estranho. Depois, disse que uma ***** (leia-se: pessoa) chamada Aline,
Alícia ou * ******* * ****** (leia-se: qualquer) que seja o nome dela comentou com ele sobre eu
estar dando muita bola para o professor Edson. *** ** ** (leia-se: Muito desrespeito da parte) dela.
No final, o Wes pediu pra gente dar um tempo no namoro, e *** ******* (leia-se: nunca) que isso é
algo legal! Aquele ********** (leia-se: garoto) deve ter feito isso só pra ***** (leia-se: poder se
dar bem com) essa **** (leia-se: outra menina aleatória). Essa **********  (leia-se: coisa louca)
aconteceu há meia hora!

A quantidade de palavras censuradas indica o nível  de fúria  de  Laís  hipócrita7 naquele
instante. Agora, o momento TL;DR:

— Quer dizer que o Wesley terminou o namoro com você?
— Isso.
— E você está tão nervosa por isso?
— Lógico! Afinal, foi…
E Laís hipócrita8 ficou falando por uns minutos sobre o porque de estar nervosa, estressada

e atacada com esse fato.
Terminado o pequeno discurso, ao invés de comentar algo de consolo ou talvez fazer mais

alguma pergunta… Leonardo não aguentou e teve um acesso de riso. Por quê? Simplesmente por
descobrir, em primeira mão, como é que sua amiga, vizinha e irmã por consideração hipócrita9 agia
após ser rejeitada pelo namorado.

Consequência: foi chutado para fora do quarto com uma marca de tapa no rosto.
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Acalmados os ânimos depois de uma boa noite de sono (exceto para Leonardo, ainda com *
***** (leia-se: os glúteos) doendo), a manhã do dia seguinte foi de explicações.

— Eu não gostava dele mesmo, então não vai fazer tanta diferença.
Laís hipócrita10 tentava provar aos dois (que percebiam essa hipocrisia dela, então anulava

qualquer prova) e a si mesma que o futuro seria melhor.
— Não diga isso… Se você não gostasse dele, nem teria namorado com ele! — Marcele.
— Ele me rejeitou. Disse na minha cara que estava me trocando por outra (isso é o que você

acha, Laís hipócrita11). Acha que merece alguma consideração?
— Mas… Essa outra é a culpada de falar coisas que não são verdade. — Leonardo.
— Essa outra é uma ******* (leia-se: garota que se diverte com qualquer coisa) que não

deve ter mais o que fazer a não ser atormentar minha vida. Pelo que parece, foi ela que me trancou
na classe uma vez, sabiam? E agora deve ter falado que me viu beijando o Edson.

— Quem essa talzinha pensa que é pra ficar inventando coisas da prima? — Marcele ficou
indignada.

— Cadê o bom senso de vocês? Lógico que isso não é inventado.
— LAÍS! TUDO TEM LIMITE! — Agora foi Leo que ficou indignado.
— Não disse, Leo? A prima realmente estava traindo o namorado! — Marcele, ao mesmo

tempo em que acertava o palpite que fizera anteriormente, ficou espantada com a frieza da prima ser
maior do que ela imaginara.

Levando em conta os limites de um boato… Se o namorado já soube (e, normalmente, o
parceiro é sempre o último a saber), então qualquer outra pessoa que tenha um bom contato social
(mesmo durante as férias) com colegas sabe também. Isso inclui Rafaela.

— Como…? — Dizia ela no telefone, choramingando.
— Ela já planejava fazer isso desde o fim de junho, parece.
— Por que a Laís fica fazendo isso comigo? O pior é que o Edson nem falou nada…
— Talvez ela tenha provocado, e só foi uma vez… Acho que ele não quis te preocupar.
— Eu já nem sei mais o que fazer… Será que ele está me traindo?
— Quem sabe da verdade (Laís e Edson) não vai te contar.
— E você… Sabe? Você parece que vive junto com a Laís…
— Se eu soubesse, te diria. A Laís nem me contou.
Após o término da ligação, Rafaela viu-se num impasse. E se seu namorado estivesse tendo

encontros regulares com a ex-amiga  hipócrita12, ela saberia? Ela deveria confiar no namorado ou
apenas apressar o término do namoro? E, além de tudo… Será que não fora Leo que comentara com
Laís  hipócrita13 algo sobre aquilo e a garota, que tinha um histórico de roubar corações alheios,
resolveu brincar de novo com ela? Afinal, era perceptível que Leonardo não estava a fim de ajudá-la.

A confiança em Leonardo e em Laís hipócrita14 chegou ao limite.

— Realmente, a prima não perdeu tempo. Disse que está tendo um caso com o professor
dela! — Marcela comentou para Leonardo durante um passeio comum pelo bairro.

— Namorando mesmo?
— Ela disse que esperava que ele fosse dedicar toda a atenção a ela, mas ele respondeu que

ainda tem namorada. Mas os dois estão bem próximos, acho que daqui a pouco rola alguma coisa
mais quente entre a prima e o professor…
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— Será? Tenho minhas dúvidas.
— A prima mudou, Leo. Quando a gente se viu na casa de praia…
— Espera, quando ela foi tirar férias na praia você estava junto?
— Lógico! Minha mãe ajudou a pagar, acha que eu perderia a chance? É praia!
— Tem fotos da Laís de biquíni?
“Opa, que interesse é esse na prima de biquíni, hein, Leo?”
— Ela nem foi pra praia… Ficou trancada lendo o tempo todo, nem chegou a comprar

roupa de banho… Mas agora ela mudou, parece ter aprendido a se divertir do nosso jeito!
“Droga. Não tem fotos de Laís Moda Verão 2012, então? #Chatiado”
— Não sei se ela mudou tanto assim… Mas, enquanto esperamos para ver, que tal irmos

realmente se divertir?
Sai do meu limite de narração descrever aonde eles foram se “divertir”. Imaginem vocês.

Mais uns dias se  passaram e o final  das férias  estava  próximo.  O curso intensivo pré-
vestibular de inverno também estava em suas últimas aulas, Marcele  já arrumava as malas para
voltar  à  sua  cidade… E Laís  hipócrita15 mantinha  sua  postura  habitual  diante  deles  (agressiva-
orgulhosa).

Em um desses dias, ela chegou nem tão estressada. Trazia um sorrisinho no rosto, e Leo,
pelo menos, sabia que a amiga hipócrita16, quando sorria, era por causa de algum plano maligno.

Diante deles, tirou uma foto do bolso, que tinha retratado o casal Rafaela e Edson. Marcele,
ao ver aquilo, exclamou:

— Prima, que casal bonitin…
Laís  hipócrita17, sem amor no coração (ou sem coração mesmo), rasgou a foto na metade

diante deles. Para Leo, aquilo virara rotina (mas depois ele guardou o pedaço da foto em que Rafaela
estava), mas para Marcele…

— Prima, que maldade! Rasgar a foto dos dois assim!
— Não vou guardar a foto inteira, não são mais um casal mesmo! A Rafaela me flagrou

andando com ele e acabou fazendo um escarcéu só pra terminar o namoro. Ele já me dizia que ela
não parecia tão feliz com ele, então era questão de tempo pra isso acontecer.

— Então, agora você vai poder viver feliz para sempre com o professor, não é?
— Claro que não! Amanhã será a última vez que vou precisar vê-lo. Não sou como vocês,

que parecem viver somente para namorar qualquer um que apareça.
Dizendo isso, a garota hipócrita18 repreendeu-os com o olhar (ela sabia dos relacionamentos

apaixonados entre os dois, e os julgava como irresponsáveis sem limites).

No dia seguinte, Laís  hipócrita19 foi normalmente para o último dia de aula do cursinho.
Leonardo e Marcele foram passear para aproveitar o último dia da estadia dela na cidade. Rafaela
ficou postando indiretas de garota adolescente emo apaixonada nas redes sociais. Wesley também
(embora fizesse isso desde… Sempre (só que não como adolescente emo, mas sim como adolescente
na friendzone (exceto durante o período em que foi namorado de Laís))).

E o dia, até a noite, transcorreu no limite da normalidade, exceto por um detalhe: Laís não
voltou para casa no horário normal (antes das dez). Leonardo desconfiou dessa demora, e Marcele
acompanhou a preocupação (um pouco). Ligaram para ela, e o celular estava desligado. Isso era
outro ponto de preocupação…
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Parte 2 – Diálogos durante a calada da noite

No limite do horário civil, quase meia-noite, Leo foi para casa e Marcele foi para a cama,
ainda preocupados com a, respectivamente, amiga hipócrita20 e prima hipócrita21.

Até que veio uma ligação às 1:40 para ele.
— Quem é… — Resmungou um Leo que, mesmo inquieto, dormira até aquele momento.
— Laís. — comentou em tom baixo a garota.
Ele saltou da cama.
— Onde você esteve? Ficamos preocupados…
— Só venha até aqui. Estou na praça da escola.
— Fazendo o quê aí a essa hora? — Leo, conforme acordava, aumentava o volume da voz,

e sem perceber…
— CALA A BOCA! — Gritou a mãe de Leonardo no quarto do lado. Em um instante,

porém, antes que ela pudesse reclamar mais, Leonardo já tinha saído de casa.
E voltou após um minuto para se agasalhar melhor, pois o frio estava de lascar.

Ele encontrou a amiga  hipócrita22 sentada em um banco.  Pelo menos ela era realmente
responsável e andava bem agasalhada.

— Laís, acho que você perdeu o limite de horário…
— Leo, me escute. Eu também perdi outra coisa em outro lugar hoje. Não, não foi uma

experiência tão maravilhosa quanto eu imaginava. — Ela não fez uma cara feliz.
—  Você  foi  estuprada?  —  Leo  ficou  realmente  preocupado  (afinal,  quase  duas  da

madrugada, numa praça nem tão iluminada, tudo pode acontecer), e sentou ao lado dela no banco.
— Não diga uma atrocidade dessas, seu idiota! Foi consentido!
— Laís, você fez isso mesmo? — Ele esperava uma resposta menos séria.
— Qual é o problema? O frio congelou seus neurônios? Sim, eu fiz. Com o Edson. Foi tipo

uma “noite de despedida”, pois eu disse que iria sair da cidade amanhã…
— Será que, se eu chamar a polícia, eles me emprestam um bafômetro?
— Pra quê? Não estou bêbada!
—  Então  não  acredito  que  você  fez  isso.  Sendo  você,  é  mais  provável  que  estivesse

espionando casais até agora, para saber qual é o próximo que você vai “rasgar a foto”.
— Posso ser estranha, mas minhas manias também tem limite.
— Então… Se você realmente fez aquilo, como foi? O momento?
Ela abriu a boca, depois começou a ficar violentamente vermelha (isso em uma praça aberta

e em 13°C de temperatura), sacudiu a cabeça e gritou:
— Que pergunta foi essa? Não te chamei aqui para ficar falando de **** (leia-se: relações

sexuais (sim, isso mesmo))! Te chamei aqui por não saber o que fazer agora!
— Vamos para casa! Eu te acompanho até lá. Quer que te leve no colo? Vai que o *** (leia-

se: dinamismo) do cara foi demais para uma primeira vez…
— Se for ver por esse lado, não foi muito grande coisa. Eu esperava mais. — O olhar de

deboche dela, neste momento, foi impagável.
— LAÍS, VOCÊ NÃO É MAIS VIRGEM! — Finalmente Leo foi convencido.
— SÃO DUAS DA MANHÃ, SEU SEM NOÇÃO! TEM LIMITES DE QUANTO VOCÊ

PODE GRITAR EM UMA PRAÇA NESSE HORÁRIO!
— Olha quem fala!
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—  Estou  olhando!  Estou  vendo  uma  *****  (leia-se:  menina  irritante)  que:  traiu  o
namorado,  roubou namorados de outras  garotas,  mentiu  que já  tinha dezoito anos,  iludiu  várias
pessoas,  se  intrometeu na vida de outras tantas pessoas,  perdeu os amigos e  perdeu o respeito.
Enquanto você demorava pra chegar, eu percebi que passei muito do meu limite, mais do que eu
deveria ter feito na minha vida inteira. E agora estou aqui, em uma praça no meio da madrugada,
depois de ter mentido de novo dizendo que morava em uma casa ali em frente, pensando no que vou
fazer agora para entrar em casa a essa hora.

— Por que todo esse texto, Laís?
— É tudo o que eu fiz. Seja bom ou seja ruim, e eu acho que até hoje deve ter gente me

maldizendo.
— E daí?
— Insensível.
— Não é insensibilidade, é só não se importar mesmo. Se as pessoas gostam ou não do que

você faz, é um detalhe inútil.
— A partir do momento em que eu queria ajudar essas pessoas, não é inútil.
— A partir do momento em que você age com hipocrisia pensando em ajudar, pode nem ser

inútil, mas já deixa de ser algo que as pessoas vão aceitar com facilidade… Vai além do limite de
entendimento delas.

— Então, é assim que você me vê, Leo? Incrivelmente, você está sendo sincero!
— Laís, desculpa se a verdade é essa, mas é a verdade que os outros veem. Não é assim que

eu te vejo…
Laís (assumidamente) hipócrita23 interrompeu o garoto.
— Se for para falar que me vê como sua querida amiga, que gosta de mim e blá blá blá…

Nem precisa continuar. Minha noite pode ficar menos desagradável sem isso.
— Eu só ia falar que, pra mim, se você faz o que fala para os outros não fazerem, é por que

sabe o que está fazendo e onde quer chegar. Acho incrível o jeito que você passa seu próprio limite
quando inventa alguma coisa louca pra fazer. Pode até ser hipocrisia, mas… Se você acha que está
certa, pode convencer a mim ou a qualquer um disso, não foi forçada por ninguém a fazer algo e se
tudo acabar bem para você… Então eu só posso aceitar.

— E se as coisas não acabarem bem?
— Se você não conseguir resolver sozinha, eu não me importaria em ajudar. Nem que seja

para esmurrar alguém ou esconder um corpo.
— Por quê?
— Por quê você precisaria esconder um corpo? Nunca se sabe, Laís.
— Não é isso, seu idiota. Pergunto o por que de você não ter desistido de mim ainda.
— Ah, isso? Por que eu desistiria de você, Laís? Você estuda comigo desde o primário,

mora a poucos metros de distância da minha casa e eu sei que, se eu precisar de ajuda, você pode
reclamar pra caramba, jogar na cara a ***** (leia-se: coisa nem tão boa assim) que fiz, me xingar…
Mas vai acabar me ajudando. Por isso, eu estou com você, aqui, nessa praça, nesse banco, para
retribuir esses favores. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte…

— Por favor, não termine essa referência.
— Deixe eu parecer intelectual, Laís!
—  Então,  você  diz  que  ainda  fala  comigo  só  por  eu  te  fazer  favores.  Isso  é  ser  um

aproveitador…  Mas,  e  se  eu  não  te  deixasse  almoçar  comigo,  ou  não  saísse  com  você,  ou
simplesmente não fosse sua querida (dito com cinismo) amiga? Prove que a situação seria igual.
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— Se fosse a Rafaela que tivesse me ligado a essa hora da noite pedindo ajuda, eu também
iria correndo até onde ela estivesse (desde que não fosse tão longe).

— A Rafaela quer que você se aproveite dela, e você tem o desejo de se aproveitar dela. Se
você parasse de ser besta e começasse a namorá-la, seria bom para os dois. Não foi uma boa prova.

— Laís, minha capacidade de provar algo chegou ao limite, então. Acho que já disse isso,
mas… Se eu me aproveito de você, é porque você pode se aproveitar de mim do jeito que quiser.
Isso implica me chamar para esse nosso encontro noturno…

— Acha que estou me aproveitando de você, Leo?
— Tenho certeza.
— Então eu não tenho salvação. Espera… Por que você está rindo da minha desgraça, seu

sádico?
— Não estou rindo da sua desgraça, estou rindo de como você não entende. Se eu achasse

ruim, não tinha vindo até aqui, só teria mandado você tomar ** ** (leia-se: um táxi) e desligado a
sua ligação. E que desgraça tem em fazer ****  (leia-se: um passeio de madrugada) pela primeira
vez?

— Não era isso que eu imaginava fazer ontem à noite. Aconteceu, oras. Não do jeito que eu
sonhava (só depois dos trinta anos, após o casamento), mas… Aconteceu, eu deixei rolar… E não sei
se deveria aceitar isso.

— E se você engravidar?
— Isso não vai acontecer. Ele se preveniu.
— Tem certeza? Ainda tem chances de acontecer.
— Se acontecer, eu consigo me virar.
— Eu não veria problemas em ser o pai…
— NÃO QUERO.
— Eu assumiria a responsabilidade com você, sem ser o pai biológico.
— Ok, eu duvido disso. Você, assumindo responsabilidades? E não vai acontecer, nem tem

algo assim no roteiro! (Nota do Autor: Laís, você não deveria ficar lendo o seu futuro.)
— Eu só quero que você fique bem. Se isso inclui um debate de madrugada, e se você

perder esse pessimismo todo, então qualquer coisa é válida para te animar.
— Espera. Então, se eu ficasse grávida, você não me ajudaria? Você foi hipócrita agora.
— Eu ajudaria de acordo com meus limites.
— Então não dá pra depender muito de você.
— É por isso que eu disse que você está pessimista. Você falou que não tinha chance de

acontecer e agora volta atrás. Então, olhe nos meus olhos…
— O que tem eles?
— Nada. Só entenda que o passado ficou lá atrás e o futuro veremos quando chegar. Por

enquanto… O que você está sentindo agora?
— Sono e raiva.
— O sono eu entendo, afinal era para estarmos dormindo. Por que a raiva?
— Ainda estou com raiva de mim mesma. Eu extravasei meu limite hoje. Mais hipócrita e

mais mentirosa do que nunca, irresponsável e falsa. Eu não sei o que fazer a partir de agora, Leo!
— Que tal voltar para casa?
— Minha mãe detestaria saber o que estive fazendo. Então não voltarei. Não essa hora.
— Vai fazer o quê, então? Quer vir para minha casa?
— O que seus pais iriam pensar? Seria pior para qualquer um de nós.
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— Então…
— Eu também não sei.

— Laís, você está preocupada por pouca coisa, no final das contas.
— Hã? Está menosprezando o que aconteceu?
— Não, mas estou falando que você não precisa se preocupar tanto. Qualquer coisa, diga

que estava fazendo alguma confraternização de fim de cursinho e, por descuido, perdeu o último
ônibus, e dormiu na casa de alguma amiga.

— Minha mãe nunca vai acreditar nisso. E, enquanto isso, eu vou aonde?
— Que tal vir comigo? Já que não quer voltar para casa nesse horário, então vamos passear

pelo bairro. Tem uns lugares legais de ver à noite.
— Não  confio  no  seu  conceito  de  “lugar  legal”.  Só  porque  eu  *******  (leia-se:  tive

contato) com um cara, não significa que faria isso com outros nessa mesma noite.
— Laís, não vamos a um bordel! Eu tenho dezoito anos, mas tenho consideração por você!
— Então, que tipo de lugar seria?
— A margem do rio, por exemplo.
— Aquilo é um lugar legal? Só vai ter mendigos e drogados por lá.
— Não no ponto que eu conheço. Confie em mim.

O garoto “experiente” e a garota “nem mais tão inexperiente” foram andar além dos limites
conhecidos. Ele não ligava (perdeu o sono, então agora resolveu aproveitar a madrugada) em ficar
fora  de  casa,  e  ela  não  queria  voltar  tão  cedo  (ou  tão  tarde)  para  sua  residência.  Conversas,
discussões (leves) e reclamações (dela) foram as únicas coisas que aconteceram entre eles (esperava
um desenvolvimento romântico aqui? Escolheu a história errada!) nessa noite.

E, perto das seis da manhã…
— Hora de resolver o problema. — Laís mandou uma mensagem no celular.
— Mensagem para quem?
— Minha prima, também conhecida como “sua ficante durante as férias” ou pelo nome de

Marcele. Imagine que ela mandou cinquenta e sete mensagens para mim entre as vinte e uma horas
de ontem e meia-noite e meia! (onde provavelmente não resistiu e dormiu) Como ela já deve estar
acordada por causa da viagem dela…

Parecia que a prima recebera a mensagem. Laís teve um sobressalto após ver seu celular
tocando loucamente e interrompendo sua linha de raciocínio.

— VELOCIDADE DE RESPOSTA TEM LIMITE! — gritou Laís após atender.
“Prima! Onde você esteve! O que aconteceu! Ninguém te estuprou, certo?”
— Estou bem, não fui estuprada (embora não seja mais virgem). O Leo está comigo.
“Ahn, então foi uma madrugada e tanto para vocês…”
— NADA ACONTECEU ENTRE NÓS. Não sou você.
“Desculpa, prima…”
— Que seja. A mãe já acordou?
“Ainda não.”
— Então faça um favor. Que horas ela foi dormir ontem?
“Acho que… Um pouco antes das dez.”
— Bem, então diga que cheguei às onze, com dor de cabeça, fui direto para a cama e pedi

para não ser acordada antes das nove. E tranque o meu quarto.
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“Sem a chave?”
— Pegue a chave que está dentro e tranque por fora, sua ****** ** ***** (leia-se: pessoa

sem tanta capacidade lógica). Como minha mãe tem uma cópia, feche a tranca de dentro também.
“Duas trancas?”
— Não questione, só faça. Tem uma ripa de madeira solta na frente da porta, na parte de

cima. Puxe ela e, com uma caneta ou coisa do tipo, empurre a tranca pelo buraco. Simples assim.
“Vou tentar fazer isso, prima. Qualquer coisa, eu ligo.”
— Obrigada.
Leonardo,  que  estava  ao  lado  da  amiga  (que,  mesmo sendo  hipócrita,  não  merece  ser

lembrada disso toda hora pelo autor), ouviu o manual da tranca e gravou isso mentalmente. Laís
desligou o celular e olhou para ele, satisfeita (mas não sorrindo).

— Arranjei um álibi.
— Ok, mas ainda temos que voltar para casa… Ou você não quer mais voltar?
—  Lógico  que  quero  voltar!  Falando  assim,  parece  até  que  eu  sou  uma  daquelas

irresponsáveis que fogem de casa com um garoto qualquer, ou como se eu tivesse outro lugar para
viver… Mesmo tendo feito muita coisa além do meu limite, não cheguei a esse ponto ainda.

No fundo, ele tinha vontade de deixar (leia-se: fugir de) sua “família” (pai ausente, mãe
sempre irritada, irmã largada) e viver livre. Se Laís também acabasse desenvolvendo essa vontade,
ele não precisaria ir sozinho… Porém, era claro como a neve no inverno  (que praticamente não
vemos no Brasil) que a amiga nunca alcançaria tal limite de falta de responsabilidade.

— Que olhar de lamentação é esse, Leo? Não vou trocar minha casa por uma vida de
irresponsabilidades  e  perdição com você em lugares suspeitos pelo  mundo.  Se quer  ir  por  esse
caminho, nem pense em arrastar sua “irmã de consideração” junto.

— Laís, você lê pensamentos?
— Leio seus desejos descarados.
— Se você quisesse, eu te acompanharia aonde você fosse, sem problema algum. Já que

você não quer, vou respeitar sua vontade, Laís, e voltamos pra nossas casas.
— Veremos isso depois  que eu entrar  na  universidade… Duvido que  você  consiga me

acompanhar até lá, com suas notas excelentes (sarcasmo). Por enquanto, acho que tanto eu quanto
você ultrapassamos nosso limite de tempo acordados, então… Vamos para casa.

— Laís…
— O que foi agora?
— Queria ver você rindo.
— Então vai ter que inventar uma piada muito (quando eu digo muito, digo MUITO) boa.
— Parece que é o fim [da sua “pureza”], mas pense que você fez alguma nova experiência

[sexual], e ninguém precisa saber o que você fez, além de mim.
— Então, prometa que você não vai contar isso para ninguém.
— Não conto (e não prometo), mas ainda quero que você pare com esse pessimismo.
— Mas qualquer coisa pode acontecer agora, e não sei se serão coisas boas. Ainda sinto

raiva dessas coisas todas que fiz. Serei pessimista sim, então.
— Quer descontar essa raiva em mim, Laís?
— Pra quê? Você veio me dar apoio moral e me escutar, então não sinto raiva de você.
— Vai sentir muita raiva agora.
— Hã?
Num gesto rápido, Leonardo beijou Laís. (Acabou de ultrapassar o limite de amizade!)
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Parte 3 – Quando as férias estão chegando ao fim…

Como acho que chegamos ao limite da aleatoriedade neste capítulo, então avancemos para
o desfecho.

Leonardo acabou com o rosto marcado por um tapa e nem viu a amiga sorrir enquanto o
chamava  de  aproveitador  pervertido  sem empatia.  Porém,  conseguiu  distraí-la  um pouquinho  e
provar a ela que tudo poderia ficar normal.

Ao  chegar  em casa,  Laís  encontrou a  prima  ainda  tentando  fechar  a  tranca  (a  beleza
compensava a falta de precisão em tarefas manuais  (Costura, recortes e cirurgias? Nem pensar.)).
Esquecendo-se que, supostamente, estava dormindo e com dor de cabeça, começou a implicar com a
prima e acordou a mãe. Foi obrigada a explicar tudo (apenas omitiu a parte em que foi para a casa do
“namorado” e fez “coisas” com ele), depois foi repreendida pela mãe: “faça o que quiser, mas dê
satisfações a quem se importa com você antes de fazer algo”. Depois, essa mesma mãe ficou mais
tranquila ao saber que Leo foi buscar a filha (sim, alguém confia em Leonardo).

Mais tarde, uma Laís distante e séria e um Leonardo despreocupado como sempre foram
acompanhar Marcele à rodoviária. A seguir, a cena em que Leo e Marcele se despediram:

— Gostei muito de ficar com você, Leo…
— Sinta-se à vontade para visitar a gente sempre que quiser.
— Ah, Leo… Você não liga se eu acabar…  Ficando com outros garotos? Eu não sei se

daria certo um namoro à distância, e… — Marcele cochichou no ouvido dele — Você e a prima
formam um belo casal. O que aconteceu ontem de madrugada entre vocês, hein?

— Nada de mais. Não somos um casal, somos um par. Eu só fui buscá-la depois que ela
teve uma noite quente com o professor do cursinho (assim como você tinha dito).

— Sério? Então… — Marcele se virou para a Laís emburrada que ignorava os dois (pois
não queria vê-los aos beijos) e chamou-a: — Prima, como foi sua primeira vez? Curtiu bem? Pena
que não foi com o Leo…

— CALE. SUA. BOCA. — Laís olhou para os dois (principalmente para o garoto) com os
olhos flamejantes — Leonardo… Pagará por isso mais tarde.

— Depois a gente conversa, e não culpe sua prima, Laís.— Virou-se para a prima, dizendo
em seu modo conquistador sedutor: — Marcele, não ligo se você ficar com outras pessoas, mas…
Assim como eu não me esquecerei de você, não se esqueça de mim.

O resto da despedida consistiu em um longo beijo que foi interrompido pelo celular de Laís
atingindo a lateral da cara do garoto, enquanto o ônibus da prima entrava na plataforma.

E o fim das férias consistiu em Leonardo sendo novamente privado de almoçar na casa de
Laís  por  “comportamento  inadequado  com  parentes  alheios”,  por  “não  respeitar  os  limites  de
privacidade alheios” e “por se aproveitar de uma garota em um momento de fraqueza dela”.

Se tudo tem limites (exceto a zoeira e esse capítulo), Laís parece ter ultrapassado um pouco
(demais) os próprios limites, no fim das contas. Entretanto… Quem disse que o amor exige limites
estritos? Quem disse que eu disse de amor? E quem disse que essa história já acabou?

(Continua…)
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