
Como começar uma conversa sobre amor
Quarta Estação: Se uma descoberta faz um sonho ruir, erguer a

cabeça pode (e vai) fazê-lo ressurgir!

Capítulo XII : Maio – Chances para um novo começo

Parte 1 – Ansiedade pela chance de mudar

Mudar  de  cidade  pela  terceira  vez  na  vida… Digamos  que  Anna  já  estava  ficando
acostumada. Porém, a sensação de ter amigos confiáveis, de ter companhia para suas coisas de
“garota adolescente”… Era uma sensação que ela ainda nem se acostumara direito, que ainda
nem experimentara direito… E teria que abrir mão.

Indo para a escola pelas últimas vezes antes de se mudar, observava o caminho como
sempre.  Grupos  de amigos  conversando  animados,  alguns  casais  de  mãos dadas,  colegas  de
classe ou de time debatendo algum assunto…

“Será que… Isso tudo vai acabar?” — Ela questionava isso por não conhecer a cidade
para  onde iria  dali  a  uma  semana.  Vira  no  mapa,  soubera  nomes  de  lugares  e  ruas,  mas…
Conseguiria ter a mesma sorte de conhecer pessoas legais, divertidas, inteligentes, admiráveis,
companheiras como as que encontrou um ano atrás, após voltar à sua cidade natal?

Pois é… As coisas estavam mudando. Mesmo que ela conseguisse fazer novos amigos,
não seriam Saulo e Giulia, Leandro, nem mesmo Paula e Joyce. Estes ficariam, e ela iria embora,
para um lugar a um pouco mais de duzentos quilômetros de distância dali.  Torcendo, com o
último fio de esperança, que conseguisse recomeçar as coisas de um jeito bom, que não fosse
rejeitada logo no primeiro dia apenas por ser deslocada, ou ansiosa demais às vezes, ou por ser
gordinha e pequena, ou por vir de uma cidade com algumas centenas de milhares de habitantes a
menos (e ser chamada de caipira por isso (e esse é o menos pior dos insultos que ela já ouviu!).

Simplesmente… Esperando que a mudança fosse menos dolorosa do que a primeira, em
que esse tipo de coisa aconteceu… E fez Anna ficar com esse medo de mudar.

E, como toda mudança exige um começo, temos que começar por algum lugar. Além de
desmontar os móveis  e preparar documentos de transferência,  de locação de imóvel e outras
papeladas, Anna tinha algumas preocupações a mais.

Primeira: queria se despedir dos amigos, mas não queria que eles ficassem preocupados
(por pensar que, se eles ficassem preocupados demais com ela, ela ficaria preocupada com eles
também, isso viraria um ciclo de preocupação e a deixaria com uma sensação de impotência (não
que ela fosse tão “fraca” assim em determinadas situações mais quentes (e não, vocês não leram
isso – ainda não tivemos esse tipo de cena aqui))). Por isso, olhava para o celular e seus contatos,
ficava pensando em como dizer a eles sobre a mudança, começava a ficar triste e tensa e acabava
desistindo.

Segunda: após assistir a um filme de drama por acaso (achou o DVD enquanto limpava o
quarto)(e era a história de um cara que, diante de uma situação de mudança, começou a fazer um
monte de coisas que sempre quis fazer… E morreu no final)(Anna achou isso muito trágico (mas,
ao mesmo tempo, muito emocionante)), a garota decidiu começar a seguir a metodologia carpe
diem de vida e quis fazer algumas coisas que nunca fez quando pôde, naquela cidade. Só que a
lista de coisas era maior do que ela imaginava, e parecia realmente difícil executar tudo aquilo
nos poucos dias que tinha antes de arrumar as malas e partir.
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A primeira ideia que Anna teve foi aproveitar um filme que saiu no cinema (não tão
dramático quanto esse que ela assistiu) para ir com Giulia e Saulo em um passeio entre amigos.
Se os dois fossem, poderia aproveitar e se despedir deles devidamente, após realizar seu antigo
sonho de ir ao cinema (acompanhada).

— Ei, Giulia… — Anna tentou ir direto ao ponto durante uma ligação.
— Sim?
— É que… Saiu um filme legal no cinema esses dias…
— Ah, acho que minha prima comentou algo a respeito. Ela foi ver com o namorado na

semana passada, se não me engano.
Anna anotou mentalmente que um namorado ainda era um sonho válido – afinal,  no

mundo da ficção, parecia tão fácil se apaixonar, se declarar e iniciar uma relação romântica em
um intervalo tão curto de tempo… E claro, ficou lembrando da prima de Giulia (para quem não
se lembra, o nome dela era Alana) e imaginando como ela  (nem tão simpática) agiria com o
namorado (na mente de Anna, um garoto alto, de óculos e expressão séria). E depois pensou em
como seria a sensação de ver um filme com um namorado.

— Deve ser legal…
— Bem, depende da companhia. É um tanto quanto frustrante ter um certo interesse no

filme mas não poder acompanhá-lo tão bem por causa de alguns beijos indesejados em momentos
marcantes do enredo. (Cena “Giulia, a estraçalhadora de sonhos românticos”)

“Não é mais tão legal assim… Acho que eu passo.”
— Mas podemos ver um dia para assistir. Que tal chamar o Saulo também?
— Ah, eu tinha pensado nisso também…
— Então, está decidido. Pode ser no sábado da semana que vem?
Tarde demais para Anna (só se fosse em algum cinema da outra cidade).
— …Não poderia ser no final de semana agora…? Tanto faz sábado, ou domingo…
— Eu  não  poderia  ir  com vocês… — De  repente,  Giulia  lembrou  que  ainda  tinha

pretensões de unir (romanticamente) Saulo e Anna, e retirou o que disse. — Err… Bem, talvez eu
poderia. Vou ver com o Saulo, e depois ligo para te passar a confirmação.

Anna ficou um pouco mais animada com a possibilidade. Ainda poderia fazer alguma
coisa antes de se mudar!

E Giulia? Não, ela não podia ir mesmo. Tinha um simulado a fazer no próximo fim de
semana (“primeiro os estudos, depois o lazer” (em outra história, uma tal de Laís abordou esse
mesmo conceito e teve outro fim… Cuidado, Giulia)), mas avisaria em cima da hora para os dois
(mesmo que fosse doloroso para ela agir de maneira irresponsável), que se divertiriam sozinhos
(ou melhor, juntos) e… Pronto.

Depois, Saulo disse que poderia no domingo, e marcaram o “encontro” para aquela data.
Com essa expectativa, Anna conseguiu se distrair um pouco e parar de pensar no que aconteceria
depois da mudança, para alívio dela.

Mesmo ansiosa (ou preocupada) com a mudança e ansiosa (ou animada) com o passeio
ao cinema, Anna ainda estava agindo normalmente, frequentando aulas e tudo o mais. Então, para
não sair dessa normalidade, foi (pela última vez enquanto naquela cidade) ao “grupo de interação
sobre  técnicas  de  interpretação  e  comunicação  teatrais”  para…  Bem,  aprender  técnicas  de
interpretação e comunicação teatrais, supunha ela (que percebera há muito tempo que atuação
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não era seu forte, mas continuava indo porque… Era legal). Por uma coincidência forçada pelo
autor que, como sempre, vai dizer que foi culpa do destino, encontrou Leandro no ônibus e foram
conversando um pouco.

E, durante o papo, contou a ela que o tema do dia, no grupo, seria “romance”…
Imagine um cachorrinho animado quando os moradores voltam para casa. Embora Anna

ainda  fosse  humana,  não tivesse  rabo  nem orelhas  de  cachorro  (embora,  se  vocês  quiserem
imaginá-la em  kemonomimi mode (em português: algo como “modo animal”), eu deixo dessa
vez) e falasse palavras em vez de latidos ou uivos, ficou tão animada quanto esse cachorrinho.
Está  bem, nem tãaaaao animada assim (de ficar  pulando  em cima de  Leandro  por  causa  de
excesso de animação), mas ainda com boas expectativas.

E… Não foi em vão tanta expectativa. Rolou até beijo técnico (entre o tal de Leonardo
(ou Leo) e uma veterana qualquer), além de várias (simulações de) declaração de amor (que
fizeram Anna se lembrar de Saulo ensaiando, meses atrás). No meio disso, chamaram Anna para
encenar uma declaração também (como se ela tivesse tanta coragem de fazer isso (mesmo que
não fosse real) diante de tanta gente…). “Você pode fazer o papel da personagem tímida!” (como
se ela já não fizesse esse papel por doze capítulos…), disseram… Anna recusou, envergonhada, e
ainda assim Leandro comentou com ela:

— Se quiser, vai lá. Nesse tipo de coisa, ficar pensando e pensando no que vai falar ou
fazer só vai te deixar mais tensa, então você só precisa fazer o que vier à cabeça primeiro.

Não só naquele momento, mas em outros. Já fazia algum tempo que Leandro percebia o
problema de ansiedade da garota. Se não era algo que ele podia ajudar… Pelo menos poderia
fazê-la notar o problema e buscar um jeito de mudar.

Após o encontro, Anna ainda ficou sentada em um banco no pátio (era hora do almoço,
então nada melhor que um lanchinho antes de ir para casa). Pensava sozinha sobre o tema ter sido
legal, pensava no que Leandro dissera e pensava que essa provavelmente seria a última vez que
veria essas pessoas (o que a deixava meio cabisbaixa). Ela não sabia exatamente como parar de
pensar nesse tipo de coisa.

Foi quando aquele mesmo Leo sentou ao lado dela.
— Se importa?
— Ah… Não, pode ficar. — Não era a primeira vez que ele fazia aquilo.
— Achou legal o assunto de hoje?
— Foi bem interessante… Vocês sabem atuar bem.
— A gente tenta fazer algo legal — O garoto sorriu em agradecimento — Bem, pelo

menos os outros tentam, eu só passo o tempo. É que… Tem vezes que ficar em casa é um saco,
então vir aqui é melhor.

— Ah… É. — Não que Anna pensasse assim (“Será que eu deveria mudar o jeito de
pensar em meus pais também?”).

—  Fora  isso,  beijar  a  Vic  (nome  genérico  que  só  vai  aparecer  agora) também  foi
divertido. — Ele não pôde deixar de comentar isso (Leo sendo Leo…).

— Vocês… Namoram, ou coisa assim? — “Depois daquele beijo, imaginei algo assim…
Foi tão profundo, apaixonado e tocante… (nota: foi um beijo técnico)”

— Não, só ficamos juntos há um tempo. Acho que ela deve ter um namorado agora (ou
namorada, não duvidaria muito).
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Anna ficou surpresa e totalmente desnorteada. “Como assim, eles falaram aquele monte
de palavras bonitas (nota: isso se chama improviso) e depois ficaram naquele beijo de cinema…
E não namoram? Aliás, ela namora outro? Mas… Isso não é traição? Não é errado fazer isso com
alguém que você não ama de verdade?”

— O importante é curtir o momento, sem compromissos… Quer coisa mais legal do que
beijar assim, sem pensar, sem enrolar?

Leo olhava para a frente, como quem pensa alto. Anna, ouvindo esse pensamento, não
sabia o que responder ou o que comentar… “É legal assim beijar, ficar com alguém? As garotas
da classe (principalmente a Christine) faziam parecer divertido, interessante… Mesmo que fosse
só por uns dias, algo curto. Será que isso é que é curtir a adolescência?” Eram questões que ela
tinha vergonha de perguntar. “E, de novo, me lembra o que o Leandro disse, de fazer algo sem
ficar pensando nisso…”

— Sabe, eu gosto de pensar assim. E você, o que você pensa?
Agora ele estava pedindo a opinião dela – e… O que ela pensava sobre isso? Sendo uma

garota romântica (que só queria um romance verdadeiro, para namorar firme, casar, morar junto,
ter dois filhos e um cachorro), Anna achava que faltava amor nesse jeito de agir. Porém, Leo
parecia confiante o suficiente… Não era uma prova de que ele estava satisfeito do jeito que era?

— Eu… Acho que é legal. Só que…
Ela, tímida como era, não conseguia nem pensar em sair ficando com qualquer pessoa.

Ficaria preocupada, pensando em coisas como: “E se esse garoto não quiser ficar comigo? E se
ele não gostar de me beijar? Afinal, o que eu devo fazer depois de beijar?”. Pensando assim, não
tinha confiança suficiente nem para se declarar para alguém!

— …Eu não conseguiria ser assim. E nem tenho como fazer isso…
— Ué? Por quê?
— É que… Eu fico tensa só de pensar no que eu tenho que fazer… Não sei se eu teria

coragem de ficar com qualquer pessoa… E nem dá mais tempo de tentar… Vou me mudar daqui
a alguns dias…

(Ela começou a pegar o jeito de “fazer algo sem pensar muito”.)
— Para onde?
Para uma cidade a uns duzentos quilômetros de distância.
— Não é melhor assim? Se eu pudesse mudar para tão longe, seria a chance de conhecer

gente nova de monte e de deixar tudo o que me atormenta para trás. Ou você pode aproveitar
esses dias e fazer o que sempre teve vontade de fazer aqui!

— …Será?
— Quer ver? Diga uma coisa que você gostaria de fazer. Qualquer coisa. A primeira

coisa que vier à sua cabeça.
— …Dar meu primeiro beijo.
(Não disse que ela estava pegando o jeito de agir sem pensar?  (Ignorem que isso está

forçado para caramba))

Depois  de  ver  o  que  foi  falar  a  primeira  coisa  que  pensou… Anna ficou  realmente
envergonhada  (aquele  momento  em que  o  rosto  inteiro  da  pessoa  fica  vermelho) e  nervosa
(“Porque eu  disse  isso?  Deveria  ter  respondido  melhor!  E agora… O que ele  vai  pensar de
mim?”)

Quando ela olhou para ele, tentando pensar em algum jeito de desfazer o que falou (o
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que foi ouvido não pode ser desouvido, Anna), viu que ele… Nem ligou. Só sorria tranquilamente
como antes.

— Não é difícil. Se quiser aproveitar agora… A maioria do pessoal já foi, ninguém vai
ficar olhando para a gente.

Ao mesmo tempo em que hesitou, a garota entendeu. Sentiu o coração acelerar do nada,
e o corpo esquentar (aquele momento em que o corpo inteiro da pessoa fica vermelho)…

— Se isso puder te animar, eu não me importo. Tudo tem uma primeira vez, afinal.
Nem Anna sabia que o coração dela podia bater tão rápido, mas isso não era o assunto

principal agora: era uma chance que ela esperava, não era? Era a oportunidade de mudar alguma
coisa na vida dela antes da mudança, não era? E, para Leo, era… Só mais um beijo e mais um
nome para a lista de pessoas que passaram por sua vida seus lábios (uma das mais nervosas (mas
não a mais nervosa (que foi uma certa Joyce)), por sinal).

— Que tal?
Pois é, ela poderia recusar e não faltavam razões para isso. Estava nervosa, e faltava o

elemento  “estar  apaixonada”.  Leonardo  não  era  nem  um  amigo  próximo  dela,  para  falar  a
verdade – era só um colega que falava com ela algumas vezes. Mas… Só uma coisa veio na
mente dela:

“Ficar pensando e pensando no que vai falar ou fazer só vai te deixar mais tensa”.
Tá, na verdade foram duas coisas. Além desse pensamento, teve esse outro:
“Se não for agora… Quando é que eu vou ter outra chance de mudança como essa?”
— …Pode ser… Agora.
Uma coisa Anna sabia sobre beijos: era regra fechar os olhos. E ficou esperando por

alguns poucos segundos (na verdade, só um segundo), ansiosa, pelo momento.
Até acontecer.

— LEONARDO.
Uma voz aguda (até meio irritante) exclamou isso em tom alto, antes mesmo que Anna

sentisse algo alcançar seus lábios ou qualquer outro lugar.
— Laís? Não esperava você tão cedo… — Anna abriu os olhos e viu que Leonardo

estava se levantando, meio… Assustado.
— Cedo? Você acha que meio dia e meia é cedo? Parece que o tempo voa quando você

está com outra pessoa aleatória… Pelo jeito dela, fico até com medo de perguntar o que você fez.
— Continuou a voz, que não escondia sua raiva.

Anna olhou para trás, ainda corada e ainda com o coração batendo acelerado. Viu apenas
uma garota pequena (embora Anna e Laís tivessem exatamente a mesma altura (culpa do autor))
de cabelo castanho com mechas vermelhas (igual ao de Joyce)(só que Laís era bem mais bonita
que Joyce) chegando perto deles.

— Eu só estava tentando animá-la, não fiz nada a mais…
— Lógico que não fez, eu cheguei antes! E você… — O olhar dela foi tão penetrante

que perfurou a alma de Anna — Aprenda que não deve cair na conversa desse tipo de cara. Se
cair… Só vai entender seu erro quando estiver sozinha, rejeitada por todos que achava que te
amavam e com um bebê no colo.

— Como se ela quisesse saber da história da sua mãe. — Leo resmungou.
— Poderia ser o futuro dela. Vamos embora, tenho medo do que pode acontecer com ela

se eu deixar você sozinho agora.
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— Não vou fazer qualquer tipo de coisa com ela, Laís! Anna, se eu tentei algo que você
não queria, peço desculpas…

— Acha que ainda tem o direito de pedir desculpas? Não vai consertar a ***** [merda] (leia-
se: ação mal planejada) que você fez ou que pretendia fazer!

— Mas…
— Para casa. Você, considere-se com sorte hoje. — Sem que Anna pudesse dizer algo, o

olhar frio da garota chamada Laís a amedrontou (também, ao vê-la arrastando Leonardo para a
saída da escola, qualquer um estranharia).

Naquele  dia,  Anna  voltou  para  casa  frustrada  por  não  ter  conseguido  descobrir  a
sensação de um beijo. Porém, das coisas que queria fazer antes de mudar, ainda havia o passeio
com os amigos no dia seguinte  (havia também a vontade de arranjar um namorado, mas isso
estava  realmente fora de alcance nesse curto período de tempo). Nada daria errado, ela sentia
isso! (Na verdade, ela só não queria pensar no que faria se desse errado.)

— Err… Anna, sobre amanhã… Não vou ter como ir com você e com o Saulo. É que…
Farei a segunda parte de um simulado à tarde, e o tempo seria muito curto para que eu terminasse
a prova, voltasse para casa e depois fosse encontrar vocês. Desculpe-me por isso.

Giulia  ligou para Anna já  na noite de sábado, dizendo o que já deixara previamente
ensaiado. Claro, sabia que entristeceria Anna, mas ainda tinha um elemento surpresa:

— Porém, se você quiser ir com o Saulo… Eu falei com ele e ele disse que, se você
quiser, não tem problema algum. Veríamos outro dia para irmos nós três, depois.

— Ah… Tudo bem. — Não era exatamente o que ela esperava  (do ponto de vista de
quem shippa Saulo x Anna, deve ser ainda melhor). — Posso ir só com o Saulo mesmo.

Depois continuaram a falar sobre provas e afins. Giulia ficou satisfeita com a resposta
positiva de Anna (embora, se pudesse, gostaria de sair com a amiga), e Anna ficou pensando,
depois de terminarem de falar: “É a segunda vez que a Gi não pode sair comigo e com o Saulo…
Bem, ela sempre tem estudos e outras coisas para fazer, mas… Não é meio estranho? Será que…
Ela está fazendo isso de propósito?”

Como Anna confiava em Giulia, não achava que a amiga mentiria sobre o simulado ou
outros compromissos só para deixá-la sozinha com Saulo. Mas, como Anna aprendera em séries,
não era impossível…

Deixando isso de lado, era hora de aproveitar um filme sozinha com o amigo. Era a
última oportunidade de mudar algo antes de mudar para longe.

— Então… — Saulo pensava em como dizer à amiga algo complicado de dizer a uma
amiga, horas antes de um encontro a sós, sem magoá-la.

— …O que foi? — Anna já começava a ficar ansiosa (e apreensiva) com o que ele
poderia falar naquela ligação.

— Tive uns probleminhas inesperados com uns familiares… E não vou conseguir sair de
casa hoje.

— Ah… Mas… O que aconteceu? — Anna achou que Saulo brigou com os pais  e
acabou de castigo trancado no quarto (acho que alguém exagerou na imaginação agora).

— Uns  parentes  meus  apareceram de  surpresa  aqui  em casa.  Uns  foram  curtir  um
churrasquinho em um bar, outros foram passear pelo bairro e eu estou preso em casa com meus
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irmãos menores e um monte de primos. E não precisa ficar puxando meu cabelo…
(Foi o dia em que Saulo percebeu que não se daria bem dando aulas em creche – faltava

paciência.)
— Tudo bem… Espero que você esteja se divertindo. — (Anna achou que ele estava

cuidando de seres entre nove e doze anos, no contexto.)
— Não sei se dá pra se divertir muito tendo que trocar fraldas de um, evitar que o outro

ponha coisas na boca e coisas assim… Ei, ei, espera! Não aperta aí!
Não deu mais  para falar  com o amigo após ouvir  uns gritos  e a  ligação cair.  Bem,

imprevistos podiam acontecer (ainda mais se tratando de familiares, que não tem dia nem hora
para trazer problemas, ops, quer dizer, companhia).

Só  que  Anna  acabou  realmente  frustrada.  Não  era  como  se  as  pessoas  realmente
quisessem que as coisas não dessem certo para ela, mas… Por que tudo isso tinha que acontecer
logo agora? Por que tinham que tirar as últimas chances dela de “curtir a vida” antes de ir para
outra cidade?

Ela, deitada na cama, olhava para o teto e para o celular, pensando:
“Por que eu tenho que mudar logo agora? Por quê… Eu mereço isso?”
(Nota  do  autor:  é  que,  depois  de  onze  capítulos  sem  desenvolvimento  nenhum  de

personagem, o último capítulo foi o que sobrou para tentar causar conflitos e drama na história.
Como você é a protagonista, se vire aí.)

Essa foi a última noite que Anna pôde pensar em suas preocupações com calma. No dia
seguinte, uma segunda-feira, o dia foi usado para arrumar e guardar os pertences para a partida
inevitável na manhã seguinte, sem tempo para choro, despedidas ou reencontros.

Parte 2 – Arrependimentos de um lado, esperanças do outro

Mudanças grandes como essa não deixam a vida continuar normal sem um momento de
bagunça. Então, para que Anna e a família dela consigam organizar as coisas em paz (e já que
não consegui o novo endereço dela até o momento), vamos ficar mais um pouquinho aqui na
cidade de onde ela saiu (e, por sinal, voltar um dia).

Saulo ainda trabalhou de babá durante a manhã de segunda-feira (quando, finalmente, os
parentes foram embora), e só pôde pensar em Anna durante a tarde. Como não queria incomodá-
la durante a aula, deixou para mandar uma mensagem de desculpas mais tarde.

Ok, não era culpa dele. Mesmo assim, pensou que a amiga ficou frustrada. Anna era
sensível, afinal, e se ela ficasse triste seria responsabilidade dele, de ter avisado em cima da hora,
ou de não ter feito alguma coisa para se livrar do problema.

“Vou falar com ela, e daí podemos sair juntos em outro dia. Acho que é o melhor que eu
posso fazer agora, não é?” Foi o que decidiu, por enquanto.

Bem, mas mudanças acontecem. Durante o intervalo das aulas à noite, Saulo estava indo
comprar algo para comer quando encontrou-se com Leandro (e alguns amigos dele, pessoas que
Saulo achava meio zoeiras demais, mas ainda melhores de conversar e de lidar do que os colegas
da própria classe). Após alguns diálogos…

— Ei, Saulo, o Leo comentou comigo umas coisas sobre a Anna.
— Hã? Como assim? — Saulo conhecia o tal Leonardo, sabia da fama dele (de “livre no
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amor” e de “uma garota diferente por semana”) e, se ele estava falando de Anna, era porque
alguma coisa aconteceu entre eles.

— Primeiro, ele pediu para eu falar para a Anna que “ele pede desculpas de novo por não
ter conseguido fazer nada para ajudá-la”. Realmente espero que a Anna entenda isso, pois eu não
entendi e prefiro nem pensar no que aconteceu entre eles.

— Eu acho que também prefiro não saber… — Um pedido de desculpas? Saulo pensou
que, se Leonardo tivesse feito alguma coisa  indevida e  irresponsável com sua amiga, deveria
obrigá-lo a pedir desculpas pessoalmente (isso se a amiga reclamona dele, Laís, não o forçasse a
fazer isso primeiro).

— Vamos ignorar isso. A segunda coisa é que ele comentou que a Anna iria se mudar
daqui a alguns dias, e por isso não poderia pedir desculpas direto para ela. Vocês conversam
bastante, então… Ela não falou alguma coisa sobre isso?

— Mudar? Não, imagino que, se ela fosse se mudar para algum lugar, teria me avisado,
ou falado com a Gi (olha a intimidade…)².

— Acho que não há muito o que fazer, então. Passe o recado a ela depois e veja se é isso
mesmo.

Os dois mudaram de assunto em seguida, mas não puderam evitar de pensar no que Leo
fizera com Anna e em outras coisas relacionadas a esse comentário… Leandro pensava que Anna
parecia  um tantinho  preocupada  durante  o  encontro  do  grupo  de  teatro  no  sábado,  e  Saulo
lembrou que ela não respondeu a mensagem que ele enviou. Não era comum que ela demorasse
tanto para responder alguma coisa.

Terça-feira passou e não deixou respostas. Bem, assim como ele teve um ataque nervoso
um dia, Anna também podia ficar com raiva dele (e de Giulia) às vezes, e evitar de falar com eles.
O garoto até pensou em pedir o endereço da garota para falar com ela pessoalmente, mas achou
que isso seria um pouco demais (“o que a Anna pode pensar de mim se eu fizer algo como isso?
Ou vai parecer muita preocupação ou vai pensar que eu estou querendo sequestrá-la!  (espera,
nem tanto)”). Por isso, mandou outra mensagem à tarde e fez um teste curioso:

Como sendo alguém desocupado,  chegou à  escola  bem mais cedo do que o  horário
normal, cedo o suficiente para cruzar com alunos das turmas da tarde mesmo que tivessem a
última aula vaga e saíssem adiantados.

Vários alunos foram embora e Saulo não viu Anna entre eles,  mesmo após todas as
turmas saírem. Reconheceu alguns antigos colegas de classe, viu as antigas “amigas” da amiga,
Paula  e  Joyce,  conversando  (provavelmente  falando  mal  de  outras  garotas  ou  falando  sobre
garotos bonitos), mas a única pessoa que importava para ele naquele momento não passou por ali
naquele dia.

Dia seguinte.
— Agora  eu  fiquei  preocupado  mesmo!  —  Exclamou  Saulo  para  Giulia,  enquanto

faziam… Nada. Estavam apenas sentados no pátio meio vazio da escola (dela) durante uma pausa
do  clube  de  teatro  (do  qual  ela  se  tornara  membro  após  passar  no  teste,  e  frequentava
ocasionalmente em determinados dias da semana (justamente nos dias em que o grupo de estudos
revisava matérias em que ela era melhor (para vocês verem como Giulia consegue ser realmente
responsável))).

— Percebi. — Giulia assentiu, mais ocupada em manter as mãos limpas enquanto comia
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um lanche recheado com diversos tipos de molhos  (e é incrível ver como ela gosta de lanches
gordurosos e etcetera, mas não engorda).

— Não encontrei ela na escola, ela não responde mensagens nem tenta ligar para nós, e o
Leo ainda fala daquele negócio de mudança…

— Conhecendo a Anna, se ela realmente for se mudar para outra casa ou outro bairro, ela
vai acabar nos avisando, querendo ou não. Talvez só tenha acontecido alguma coisa ontem. Ou
talvez… Ela não saiba como falar com você, achando que você acha que ela ficou com raiva de
você ter ficado em casa em vez de ir ao cinema sozinho com ela.

— Falando assim, quem ficou com raiva de mim foi você. — Se Anna ficou frustrada
por não realizar uma de suas vontades e Saulo ficou frustrado por não poder fazer alguma coisa
realmente legal numa tarde de domingo, Giulia ficou frustrada por não ver o casal Saulo x Anna
dar um passo à frente.

— Se você realmente está preocupado com ela, então por que não liga para ela? Se o
problema é falta de créditos, eu posso emprestar meu celular.

Era realmente incrível ver a elegância com que ela pegou o aparelho no bolso usando um
guardanapo para que a tela não ficasse oleosa.

— Não precisa, eu ligo do meu mesmo. Mas agora é horário de aula dela…
— Não é. O intervalo começou há dois minutos. Se eu estiver errada, sei que a Anna terá

o bom senso de não atender e, se ela realmente for se mudar e não foi à escola ontem por esse
motivo, talvez não tenhamos que nos preocupar com horários.

Isso causou um aperto de preocupação no garoto, que apenas assentiu. A melhor maneira
de saber o que estava acontecendo com Anna era ligando mesmo.

— …Oi.
— Tudo bem, Anna?
— …Acho que sim.
— É que não nos falamos direito depois de domingo, então eu tentei te encontrar ontem

na escola, depois da aula, e não te vi…
(Olhar de reprovação de Giulia – ela não achava que “ficar na frente da escola por mais

de uma hora observando as garotas que passavam” era algo legal (ou normal) de fazer (mesmo
que Saulo tivesse argumentado que era quase romântico).)

— Ah… É que eu não fui nem segunda e nem ontem… — O tom de voz da garota
estava meio triste.

— Mas… Aconteceu alguma coisa grave? — Se Saulo já ficou preocupado com isso de
faltar dois dias seguidos, Giulia teria um ataque, então!

— Não… É que… Sabe, eu queria avisar, mas… Faltou tempo, faltou coragem… Então,
você me desculpa? Eu… — Foi  o  momento que Saulo engoliu  em seco  (e  Giulia,  alheia  à
conversa, terminava seu lanche com delicadeza). Anna concluiu: — …Eu não moro mais perto de
vocês…

Depois disso, Anna pediu desculpas (de novo) por não ter avisado, explicou os motivos
da mudança (relacionados à mãe de Anna e a títulos acadêmicos), pediu desculpas (mais uma
vez), disse para onde se mudou, tornou a pedir desculpas, comentou por que queria passear com
eles, se desculpou pela quinta vez…

— Tudo bem, Anna, não tem problema. — Aquele momento em que você deixa de lado
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seus receios para acalmar outra pessoa bem mais desesperada.
— Eu queria passear com vocês mais vezes… Só que… Não sei. Não tem como ver

vocês agora, não é? Acabou…
— Não acabou, só estamos mais longe agora. Como é que é a cidade nova?
— …Não sei bem ainda… Saulo… Estou com medo…
— Do quê?
— …E se… Eu não conseguir amigos? E se eu for rejeitada? De novo…
— Mas… Por que você pensa isso?
— Não sei dizer… Só sei que eu não queria mudar.
— Bem… — Saulo precisava parar de pensar que a  amiga  agora estava a  duzentos

quilômetros de distância e precisava animá-la — Eu não acho que gostaria de estar no seu lugar,
mas… Eu acho que você vai se dar bem. Afinal, foi um ano divertido que você ficou por perto, só
não deu para curtir mais. Então… Agora é só você não se preocupar muito com nada que passou,
não  ficar  pensando  tanto  nisso,  e  aproveitar  o  que  pode  fazer  agora.  Você  é  legal,  bonita,
simpática, meiga… Deixe que os seus novos colegas de classe percebam isso e divirta-se. Se
quiser, pode ligar para mim ou para a Gi quando sentir saudades, pois nós também vamos ligar
para você.

Depois de um instante de pausa, Anna murmurou:
— …Obrigada.
Quando  ela  murmurou  isso,  não  agradeceu  apenas  esse  conselho.  Agradeceu  pela

amizade dele, e por ele se importar com ela. Afinal, era um pouco mais que confiança agora:
Saulo acreditava nela, achava que ela podia passar por cima dos próprios temores. Era um novo
motivo para que ela mudasse suas ideias.

Depois dessa ligação, Anna não conseguiu segurar o choro. Feliz por ter feito amigos de
verdade, mas triste por não poder ficar tão próxima (fisicamente (no sentido de “mesmo bairro”))
deles. Foi o momento de entender isso, finalmente.

— Lindas  palavras.  — Giulia  disse  assim que  a  ligação  acabou.  Até  então,  parecia
distraída,  mas sabia  tudo  o  que aconteceu  só  ouvindo  o  que ele  disse  à  garota  (até  o  novo
endereço da menina, o nome da escola e o quanto Saulo estimava Anna).

— …Obrigado? — Isso deixou o garoto meio encabulado.
— Por nada. Bem, não há mais o que fazer, então. Anna se mudou e nos deixou aqui,

portanto vamos voltar à rotina.
— Mas… Só eu que falei com ela…
— Depois eu ligarei para ela. Também quero me despedir e desejá-la sorte  (além de

lembrá-la que ela não me devolveu o DVD daquele filme de drama). Contudo, acho que é tudo o
que podemos fazer para apoiá-la agora.

— Pois é.
— E, bem… — “Não tenho mais o que ganhar ou perder dizendo isso” — Vamos torcer

para que ela consiga um namorado tão prestativo quanto você seria se fosse o namorado dela. —
Giulia comentou isso com um sorrisinho.

— Por que eu seria namorado dela? — Momento “fui surpreendido”.
— Você tolerava os problemas dela e ela não se importava com os seus problemas. Ela

só falava de você o tempo todo, e você só falava dela. Talvez eu tenha imaginado demais, porém
eu ainda imaginava vocês dois juntos, algum dia.
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— Só que… Eu gostava dela só como amiga…
— E eu penso que, com o tempo, qualquer relação pode mudar. Principalmente depois

de ouvir você dizer que sua  amiga é legal, bonita, simpática e meiga. Se percebeu isso, então
faltava pouco para perceber outros pontos fortes dela.

Saulo ficou sem palavras depois de ouvir suas próprias palavras. Era algo a ser pensado,
e talvez algo que ainda pudesse mudar.

Depois que esse casal de amigos (esse termo é válido?) resolveu os problemas com Anna
(o que permitiu que eu descobrisse o novo endereço dela), é hora de mudar de foco e vermos
Anna caminhando pela segunda vez rumo à nova escola  (acho que vocês já viram uma cena
semelhante no capítulo um, então explico. Por que “segunda vez”? A primeira é para conhecer o
caminho e resolver as transferências, oras!). Agora estudando de manhã, para ela era um tanto
diferente ver também pessoas indo para o trabalho, olhar as lojas fechadas, o sol recém-nascido…
Mas também os grupinhos de amigos, os casais enamorados e afins. Tudo bem parecido com a
antiga cidade, apenas um pouco mais tranquilo  (na verdade, eu diria “sonolento”). Claro que a
garota não estava tranquila (nem tão sonolenta), afinal era o dia de conhecer os novos amigos,
e… “A primeira impressão é a que vale!”, lembrava ela.

Distraída e um tanto tensa com essa ideia, não viu uma falha na calçada, tropeçou e caiu.
“…Não era esse tipo de primeira impressão que eu imaginava.”, choramingou ela nos

próprios pensamentos enquanto se levantava e observava ao redor. Parecia que ninguém prestara
atenção (ou, se prestaram, pelo menos não estavam rindo da distração dela), mas era o tipo de
coisa que poderia ser lembrada e usada contra ela depois…

Após a terceira aula do dia, Anna reparou que a queda no caminho para a escola foi a
coisa menos vergonhosa até então. Ao chegar na escola, se perdeu duas vezes até encontrar a sala,
entrou atrasada na aula, o professor obrigou-a a se apresentar para a nova turma e falar da vida
dela, depois se perdeu de novo (pois não era acostumada a esse negócio de uma sala diferente
para cada matéria), teve que ler trecho de livro em voz alta (no caso dela, voz baixa), resolver
exercícios (que nem sabia direito como responder) na lousa… Se algum dia ela sentiu vontade de
ser o centro das atenções, esse foi o dia de realizar essa vontade.

Ela queria desaparecer. Sumir dali e voltar para sua antiga escola, que tinha um uniforme
mais bonito e onde os professores pegavam menos no pé dela. Conhecer colegas? Ela não queria
ver  a  cara  de mais  ninguém, afinal… “Eu gaguejei  ao  ler  aquele  livro,  vão pensar que sou
analfabeta ou tenho problema de dicção…”, “Eu sabia fazer aquele tipo de conta e escrevi errado
na frente de quarenta pessoas, vão achar que tenho discalculia!”, “Eu me perdi para achar a sala,
eu não tenho salvação mesmo…”. Com a cabeça baixa (esmagada pelas constantes frustrações),
segurando a vontade de chorar, ia saindo da classe, quando…

— Ei,  espera um pouquinho! — Uma garota aleatória  (de cabelo preto com mechas
loiras e seios meio grandes)(se eu descrevi a aparência, então não é aleatória) levantou-se ao lado
de onde ela estava (e ela ficou meio assustada). — Anna, não é?

— …O que foi?
— Bem-vinda a nossa escola!
(Um flashback de um filme que Anna assistira há muito tempo surgiu na mente dela: um

garoto ameaçado por um valentão da escola falava algo bem semelhante… E a ideia causou medo
em Anna, ainda mais ao notar que a garota era um tanto mais alta que ela…)
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Do nada, a tal menina abraçou Anna (excesso de extroversão dá nisso)(parece que Anna
não precisava ter medo).

— Marcele! O que a coitada vai pensar de você? Mal chega e é assediada assim… —
Disse outra garota, de cabelo castanho preso, corpulenta e séria, como se fosse a voz da razão.

— É que os professores pegaram tão pesado com ela que eu pensei que isso a animaria…
— essa Marcele foi puxada para trás por essa outra, para que Anna pudesse voltar a respirar
depois do abraço — E eu queria perguntar outra coisa: Anna, será que você não conheceu minha
prima? Ela mora na cidade de onde você veio! Olha que coincidência!  (coincidência nada, é o
autor reciclando personagem mesmo.)

— Marcele, como ela vai conhecer sua prima? A cidade tem seiscentas mil pessoas e…
Faz uns dois anos que você não vê ela, não é?

— Tudo bem, estraga prazeres… Bem, Anna, não ligue para isso, ela é sempre chata
assim mesmo. Eu sou a Marcele  (como se a recém-chegada não tivesse percebido isso ainda),
qualquer coisa que precisar pode falar comigo: matérias, livros, coisas de amor…

— Como se você deixasse as pessoas falarem. — A amiga de Marcele cortou a fala dela
— Já  que  essa  daí  nem  comentou,  meu  nome  é  Camila  (mais  um  nome  genérico).  Sou  a
representante de classe, então pode contar comigo para qualquer problema. Aliás, já aviso para
não conversar muito com essa daí durante as aulas ou senão vai perder toda a matéria do dia.

— Eu converso, mas não incomodo tanto, tá?! — Marcele se defendeu.
— Pois é, não incomoda… Só impede que eu preste atenção em qualquer coisa que não

seja o que você está falando. Quanto foi que você tirou em história mesmo, por causa disso?
— Memórias, arrependimentos e notas ruins devem ficar no passado!
Marcele e Camila, a dupla de comédia estilo  manzai (pesquise você mesmo), ficaram

conversando  com  Anna,  que  conseguiu  se  distrair  e  se  animar.  Depois,  foram aproveitar  o
intervalo para conhecer a escola, e foi nessas conversas que Anna descobriu que era normal: se
perder (“ainda tem vezes que eu me perco por aqui” (MEIREL, Marcele K.)), tropeçar na calçada
(“Já enviei reclamações à prefeitura duas vezes por causa daquela falha no calçamento” (LINA,
Camila V. D.)),  ser obrigada a ler e responder coisas na lousa naquela escola… Mas ela não
estava mais tão tensa nem frustrada: afinal, aquele começo foi melhor do que ela imaginava.

Parte 3 – Quando tudo tende a mudar para melhor

Duas semanas depois da mudança, graças à companhia extrovertida de Marcele, Anna
conseguiu conhecer várias outras pessoas da classe e, em alguns passeios após a aula, conhecer
alguns lugares legais também. Já se acostumara à vida na nova cidade (cuja população equivalia a
um terço da quantidade de habitantes da antiga cidade), mas ainda sentia falta de algumas coisas.
Uma delas era o uniforme da escola onde estudava (talvez, mas o que eu quis dizer é que) era o
fato de ver Leandro todo sábado no grupo de teatro (acho que não é isso também, na verdade) era
a impossibilidade de ver Saulo e Giulia  (mesmo já existindo videochamada e afins)… Já ligara
para eles para contar de suas “aventuras” na nova cidade, das novas amigas e das curiosidades do
lugar, mas ainda achava meio deprimente a distância física. Sabia que a tendência era que fossem
diminuindo o contato até a separação total,  e não queria que isso acontecesse, mas… O que
poderia fazer?

Como se lesse a mente incerta de Anna, o celular da garota exibiu uma mensagem que a
animou pelo resto do dia em que a recebeu e pelo dia seguinte também: em um feriado próximo,
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os  pais  de  Giulia  viajariam  para  aquela  região  (que  conveniente…) e  a  Giulia  em  pessoa
aproveitaria para passar o dia com a amiga (e pegar o DVD que deixou com ela).

Ao chegar na escola para mais um dia de aula, não conseguiu disfarçar a empolgação de
rever a amiga. Marcele, curiosa com tal euforia, já foi perguntar:

— E aí, como foi?
— …O quê? — “Não fiz nada útil ontem além de responder sim à Giulia…”
— Aconteceu  alguma  coisa  ontem à  noite  para  você  estar  tão  feliz  assim!  Foi  um

encontro? Com quem? Ele pagou?
—  Marcele,  não  saia  perguntando  esse  tipo  de  coisa.  —  Camila  já  interrompeu  e

cumprimentou Anna, explicando — Ela descobriu que a Ellen (nome de uma amiga genérica de
Marcele (“Ela é minha melhor amiga desde a quinta série, não implique!”), ou melhor, da melhor
amiga genérica de Marcele (“Agora sim”) que só vai aparecer agora) começou a namorar e agora
vai ficar falando disso por uma semana.

— Isso é tão bonitinho… Ei, Anna, você já namorou?
— Hã? …Não. — Incrivelmente, Anna não teve receio de admitir a verdade para elas.
— Então não sabe o que está perdendo! Camila, vamos arranjar um namorado para a

Anna? De que tipo  de garoto  você gosta,  Anna? Forte  ou mais  magro,  alto  ou baixo,  olhos
castanhos ou… — Agora, quem estava ficando eufórica era Marcele.

— Quem foi que disse que não devemos interferir no romance alheio, hein? — A voz da
razão (Camila) cortou a animação da amiga.

— Ela só fala isso porque o Gustavo (mais um nome genérico) nunca deu bola para ela.
— Marcele resmungou para Anna, que achou o fato engraçado.

— Isso não importa, está bem? — Camila pareceu nervosa e desviou o olhar — Anna,
por que você chegou toda feliz? Afinal, também fico curiosa em saber.

Anna explicou sobre a visita de sua amiga. As reações foram positivas, e Marcele não
pôde deixar de comentar:

— Seus amigos são tão legais (e “Giulia”, escrito desse jeito, é um nome elegante… Não
espero pouca coisa de alguém com um nome desse!), Anna… Se eu me mudasse para algum
lugar muito, muito longe, vocês iriam me visitar também, não é? Eu ia amar tanto uma visita de
vocês que me casaria com as duas!

Anna assentiu, sincera, que visitaria se os pais dela deixassem e dessem carona a ela. Já
Camila, com sua seriedade cômica, não pôde deixar de responder:

— Eu? Te visitar? Se você se mudasse para longe, eu finalmente poderia viver em paz…
E, se você vier com essa ideia de casar comigo mais uma vez, quem vai se mudar sou eu!

Anna não entendeu a piada, mas Marcele (aparentemente) entendeu, provocou a amiga,
rindo, teve abraços, o sinal tocou, a aula começou e acabou o trecho de “Como começar uma
dupla de comédia”.

Talvez um dia eu escreva um spin-off de Camila e Marcele só para vocês rirem com as
aventuras diárias delas. Por ora, vamos avançar para o dia após o feriado, em que Anna acordara
bem cedo para receber a amiga e ficou esperando, ansiosa… Até receber uma ligação dela no
final da manhã.

Depois de todas as experiências e mudanças de expectativa desse capítulo, Anna não
apreciava ligações pouco antes de compromissos marcados – afinal, como ter certeza se Giulia
realmente viajaria mais de duzentos quilômetros só para visitar uma garota que já não tinha mais
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tanto contato com ela?
— …Alô. — Notem que já hesitou logo ao atender.
—  Err…  Anna,  aconteceram  algumas  coisas  hoje…  —  Nesse  momento,  Anna  já

imaginava que a continuação da frase era “Não vou te visitar”, e começou a ficar chateada (“Por
quê nada dá certo para mim? Não posso mais ter esperanças de que algo diferente aconteça? Toda
mudança tem que ser ruim?”). Só que Giulia completou com: — Não sei como explicar, mas…
Estamos perdidos.

— Hã? Perdidos aonde? — Status mudou: de triste para intrigada.
— Suponho que seja em algum lugar perto da sua casa.
Poucos minutos de conversa depois, Anna concluiu, feliz, que Giulia realmente estava

por perto, e saiu para buscá-la (por um acaso incrível (criado por este autor que, no fundo, tem
coração  mole),  a  garota  perdida  estava  diante  da  escola  de  Anna).  Ao  chegar  ao  ponto  de
encontro, Anna foi surpreendida novamente: esperava encontrar Giulia com os pais, ou apenas
Giulia,  mas  encontrou  Giulia  e  Saulo  (este  autor  também  guardou  suas  piores,  quer  dizer,
melhores ideias para o último capítulo, só para vocês terminarem a história sorrindo)!

(Explicação básica: Saulo estava lá a convite de Giulia  que,  por  acaso,  esqueceu de
comentar sobre a vinda dele.)

Não ficaram tanto tempo assim distantes, mas já foi o suficiente para sentir saudades e
perceber como as coisas mudaram. Anna, que no começo dessa história não teria confiança o
suficiente para agir sem pensar, esqueceu de pensar e apenas agiu: correu na direção deles e deu
um abraço em Saulo (esse tipo de atitude deve ser (má) influência da Marcele).

— Vocês vieram mesmo… E você também veio…
Bem, ela tinha motivos para ficar feliz agora.
— Pois é… Acabei vindo também. — Saulo, meio nervoso  (não é todo dia que uma

garota corre em sua direção e te abraça, afinal – é mais fofo do que parece) , correspondeu ao
abraço.

— Aconteceram alguns problemas inesperados e meus pais me deixaram na rodoviária
em vez de irmos diretamente para sua casa, mas conseguimos chegar até aqui de alguma maneira.
— Giulia  (que não esperava ver aquela cena) explicou depois que Anna, percebendo a própria
impulsividade, ficou meio envergonhada e se afastou.

— Aqui é bem diferente… Que tipo de centro é aquele, que quase não tem prédios?
— Não sei… Só sei que é o centro. Ah, e aqui…

Cumprimentos  feitos,  passearam  um  pouco  pelo  bairro  (momento  em  que  Anna
apresentou sua escola e outros pontos relevantes), almoçaram na casa de Anna  (“Giulia, esse é
seu namorado?”, perguntou o pai de Anna, curioso com o  elemento extra. “Não, ele é só um
amigo meu e da Anna”, respondeu Giulia com tranquilidade.), depois ainda passearam mais um
pouco (onde viram outros pontos relevantes que Anna descobriu após passeios com as novas
amigas),  voltaram para  a  casa  de  Anna,  lancharam  (“Você  é  namorado  dela  [da  Giulia]?”,
perguntou a mãe de Anna. “Não, sou amigo da Anna… É que ela [a Giulia] me convidou para vir
também”, respondeu Saulo, pego de surpresa.) e, por fim, (depois que Giulia pegou seu DVD de
volta)(e deixou outro com a amiga (para que Anna tivesse motivos para ir visitá-los))  Anna levou
os dois (de ônibus) até a rodoviária da cidade, onde os pais de Giulia passariam em breve para
buscar a filha e o amigo-que-todo-mundo-confunde-com-namorado-mesmo-que-não-haja-razão-
aparente-para-tal-confusão.
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Tinham ainda um bom tempo para esperar, então Giulia saiu para procurar uns guias de
estudos em alguma banca de jornal por perto, insistindo para que eles não fossem com ela (mais
uma jogada para deixar os dois sozinhos…). Então, sentaram-se e ficaram conversando.

— Foi divertido… Mais uma vez, agradeço pela visita. — Fazia muito tempo que Anna
não se sentia tão satisfeita assim.

— Por nada. Se você não morasse tão longe, daria pra vir mais vezes. Mas é pra isso que
existem celulares, afinal! — Saulo achara bem empolgante a ideia de um passeio a outra cidade
por um motivo nobre como rever uma amiga.

— Verdade… E… Durante as férias, vou ver se viajo para ver vocês lá. Afinal… Uma
hora eu tenho que devolver as séries novas que a Gi me emprestou.

— É só por isso que você vai viajar tudo isso?
— Não… Também quero pedir para ela continuar me emprestando séries. Porque… Eu

gosto  de  vocês,  mesmo  que  tenha  conhecido  outras  pessoas  aqui,  ainda  queria  continuar
conversando e reencontrando vocês, sempre.

— Anna… Você mudou.
Ela não soube se ele queria dizer “mudou de cidade” (o que seria um tanto óbvio) ou se

estava falando de algum outro tipo de mudança.
— Como assim?
— Até o mês passado, você não parecia tão solta.
— …Ahn? — Era verdade que Anna não gostava muito de andar com o cabelo solto,

exceto  em  eventos  especiais  (como  nesse  dia).  E  também  era  verdade  (não  que  isso  seja
relevante) que ela não tinha o corpo muito flexível.

— Como vou explicar… Você ficou mais alegre depois que se mudou, antes era mais
insegura e quieta… É legal perceber essa mudança.

— Eu… Nem tinha percebido. — “Eu mudei (meu jeito de agir) sem querer, depois de
mudar (de cidade)? Se não percebi, então é porque gostei, não é?”

— Aconteceu alguma coisa? Sei lá, tipo… De repente, começou a gostar de alguém…
— Por enquanto, não… — Na verdade, desde a mudança ainda não teve tempo para

pensar em amores (culpa das novas amigas, que não paravam de falar com ela sobre tudo e sobre
qualquer coisa (muito além dos vagos assuntos das antigas colegas Paula, Christine e Joyce)). —
Acho que só… Mudei por mudar mesmo.

— Ah, Anna, por falar em “coisas que acontecem”, — Saulo lembrou de um fato que
deveria ter  ficado na outra  cidade  (caramba, Saulo!) — antes de você se mudar, o Leonardo
(aquele do grupo de teatro, lembra?  (como se fizesse  muito tempo…)) disse que queria pedir
desculpas por… Acho que era  alguma coisa de te ajudar,  ou de não conseguir te ajudar.  Eu
mandei uma mensagem falando disso, eu acho…

— Ah, sim… Acho que era eu quem precisava pedir desculpas por causar problemas a
ele. — Anna relembrou, meio incomodada com a memória.

— Afinal, o que aconteceu? — A curiosidade só aumentava para o garoto.
— …Ele me viu entristecida um pouco antes de eu me mudar, num dos encontros do

grupo de teatro de sábado. Aí… — Anna explicou sobre o tema do dia,  resumiu o que eles
conversaram, etc, etc… — Ele quase me beijou.

— Quase? — Será impressão minha ou Saulo ficou um pouco aliviado?
— É que uma garota meio estranha chegou e começou a gritar com ele… No final, ela

ainda me deu uma bronca.
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— Acho que eu sei quem é ela.
— Eu não sei se ia dar certo, de qualquer forma… Eu estava muito ansiosa na hora, e…

Se tivesse feito alguma coisa errada? É que eu estava com tanto medo de vir para cá que queria
fazer tudo o que pudesse antes de mudar…

— Tudo bem. Se a gente tivesse falado mais com você, poderia ter feito alguma coisa
legal antes de você ter ido embora… Se bem que… — Lado otimista de Saulo:  — Você se
mudou, mas estamos passeando juntos como se nada tivesse mudado!

— Pois é… Queria que continuasse assim.
— Vai continuar. Aliás, ainda não fomos no cinema, então da próxima vez que você nos

visitar, ou viermos aqui, vamos passear juntos! E também…
E ficaram conversando sobre lugares para ver. Talvez não importasse tanto o lugar – o

que  importava  mesmo  é  que  agora  puderam  provar  que,  mesmo  distantes,  ainda  estavam
próximos (desculpem pela frase clichê, mas não deu para evitar). Ainda havia muita coisa para
viverem.

Depois  de  falarem  bastante,  perceberam que  Giulia  ainda  não  voltou  (só  depois  de
quinze minutos notaram isso?). Questionada, ela mandou uma mensagem dizendo que estava em
um  lanche  com  um  grupo  de  universitárias  das  redondezas  conversando  sobre  assuntos
acadêmicos (esse é o Jeito Giulia™ de ser), que ainda tinham, pelo menos, meia hora antes do
transporte chegar e que Saulo e Anna podiam aproveitar mais esse tempo juntos.

Sendo assim, foram andar pelo entorno da rodoviária e continuaram conversando.
— Sabe… Às vezes, não parece que a Gi se afasta da gente de propósito? — Anna

decidiu compartilhar esse pensamento.
— Talvez… — Sabendo o que a amiga pensava, era certeza — Não acho que seja por

não gostar de nós. É mais por querer nos deixar sozinhos de vez em quando.
— Hã? — Então, o Saulo também percebeu isso?
—  …Deixa  pra  lá.  —  Era  estranho  pensar  que  Giulia  estava  dando  a  eles  aquela

chance… E era mais estranho ainda não saber o que fazer.
Era estranho pensar na amiga como qualquer outra coisa que não fosse… Amiga. Era

Anna, a garota tímida e insegura, que pensava demais e expressava-se pouco. Porém, como ele
viu durante o dia todo… Anna mudou, e parecia mais radiante, como quem encontra a felicidade
em alguma coisa. Mesmo assim, ainda era a mesma amiga dele, e não havia o que mudar naquela
relação.

—  Mas…  —  Talvez  Anna  pensasse  o  contrário  —  Será  que  ela  pensa  que  nós…
Gostamos um do outro?

— Acho que… Pode ser. Mas não sei. — Saulo achava estranho falar que, na verdade, a
amiga  torcia  muito  pelo  casal  Saulo  x  Anna.  Outra  coisa  estranha  de  se  admitir  é  que  ele
concordava com os motivos dela para apoiá-los.

— Mas… Por que ela pensa nisso? E por que parece querer ajudar a gente?
Anna tentava pensar em motivos. Não pensava no amigo como namorado – aliás, era a

última coisa em que pensaria. Se nunca teve essa ideia, então também não falou sobre ela. Só
se… A amiga conseguisse perceber sentimentos ocultos. Então… Seria o destino (re)unindo os
dois? (Dessa vez eu não tenho culpa)

— É que… De certa forma, eu gosto de você, e me preocupo com você. Acho que, de
tanto falar seu nome, ela deve ter entendido desse jeito. — Saulo, você se esqueceu de explicar

~ 16 ~



Como começar uma conversa sobre amor – C.S.L. ClaMAN

um detalhe…
— …Você gosta… De mim…? — Anna já começou a ficar ansiosa.
Tudo bem, pelo bem do romance da história, eu não vou corrigir esse detalhe.
— Bem… Eu gosto. Senão, não teria vindo te ver… Ah, mas… — Saulo, não vou deixar

você se corrigir a essa altura!
— Então… Espera, você veio me ver porque gosta de mim… Tudo bem, eu também

gosto de você, acho legal o jeito que você sempre se importou comigo… Mas… Você é meu
melhor amigo também, e…

— Eu… Fico feliz que você pense isso. Você também é minha melhor amiga, Anna. —
Ahh, acabou com o apelo romântico… Era só não ter falado a palavra “amiga”, Saulo!

Essa linda declaração de amizade foi  feita no meio da calçada de uma das ruas que
levava à rodoviária (fato nem tão irrelevante), diante de uma lanchonete qualquer. Depois dessa
declaração,  ficaram  sem  saber  o  que  falar  por  uns  segundos,  até  receberem,  os  dois,  uma
mensagem de Giulia:

“É de amizades assim que começam conversas sobre amor.”
Anna ficou mais corada e Saulo, em outra mensagem, questionou de onde ela estava

espionando (“Foram vocês que vieram com esse papo de melhores amigos diante do lugar em que
estou”, respondeu ela).

Diante desse encontro inesperado, restou aproveitar para pedir um lanche e reencontrar
Giulia e o grupinho de universitárias que estava com ela. 

Temos que começar por algum lugar… E temos que acabar em algum lugar também
(ahhhh). Anna despediu-se dos amigos e prometeu visitá-los quando fosse possível. Aproveitou a
visita deles ao máximo, depois compartilhou essa felicidade com as amigas tão logo voltaram a
se ver nas aulas. Além das lembranças alegres que estava criando e das perspectivas de rever os
amigos, algo a mais ficou em sua mente: a mensagem de Giulia.

Que tipo de amor seria esse? Amigos também sentiam amor um pelo outro, não era? E
esse amor, que não era necessariamente amor como o de namorados, implicava aquela vontade de
sempre estar perto, não era? Era diferente de apenas querer ver: era também querer conversar
bastante, querer rir junto, talvez chorar junto e poder sempre contar com o apoio do outro…
Mesmo que Giulia  também fosse amiga dela,  Anna pensava nesse amor como o símbolo da
relação de amizade que tinha com Saulo.

Quando esses dois tornaram a conversar por telefone, Anna admitiu:
— Saulo… Eu acho que entendi o que a Giulia quis dizer. E… Queria falar que, se amor

for o que eu entendi, então eu… Te amo.
Se essa declaração foi o início de alguma coisa, então foi de uma conversa sobre amor.

E, mesmo depois de tanto tempo, foi apenas o começo.

Quatro estações, um ano.
O final – ou o início – da história (de amor) de Anna e Saulo.
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