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

impedir do coração as pulsações…

Capítulo 12,5 (BÔNUS) : Agosto
Uma noite de (des)amor

(nota: Eu disse que era um “até logo”, não disse?)
Observação: não recomendo o capítulo a seguir para menores de idade ou

pessoas inocentes. Leiam por sua conta e risco. Não tem muita censura nem noção.

O ônibus quase vazio (nove horas da noite, indo para um bairro tranquilo, em
fim de semana) estremeceu por um instante com o diálogo entre dois de seus quatro
passageiros.

— VOCÊ ESTAVA FALANDO SÉRIO? — Já começamos com Laís exaltada
(e não era com uma cara muito feliz).

— Eu tinha falado com sua mãe e ela disse que você não gosta de dormir
sozinha. — Leonardo nem se incomodou com o berro. — Se depender dela, eu posso.

— Ela acha que eu sou o quê? Uma criança? Na verdade, o problema não é
comigo, é com você!

— Só me dê um cobertor e um cantinho no sofá e eu não te incomodo.
O fato é o seguinte: acabando as compras e o passeio no shopping, Leonardo

comentou (em tom de brincadeira) que dormiria na casa da amiga.  Ela, um tanto
menos irritada, nem ligou. Porém, quando o garoto confirmou o fato, de maneira mais
séria, a reação de Laís (que não queria um  aproveitador tão perto dela, durante a
noite) foi essa, temendo qualquer tipo de relação “romântica” na madrugada.

— Prefiro te ver longe da minha cama. Afinal, com o banheiro assombrado
finalmente fechado, duvido que você e a Rafa tenham “extravasado” a vontade de
******* (leia-se: ficar juntos curtindo o amor, ah, o amor).

— Na verdade,  ouvi  boatos  de que os  “fantasmas”  do banheiro do porão
subiram para o banheiro masculino atrás do auditório. Daí, eu e a Rafa fomos lá ver.

— VOCÊS NÃO TEM LIMITES? Será que vou ter que colocar uma câmera
naquele lugar só pra mostrar pra diretoria que aquela escola está em decadência?

— Laís, nossa escola ainda é uma das melhores da cidade. Se quer apontar um
problema, reclame que os boxes dos banheiros são apertados demais.

— São perfeitos para o uso comum dos banheiros, e não para o uso que vocês
e outros sem noção fazem deles!

— Porém, entenda que já ficamos e eu não pretendo fazer nada com você.
Afinal, a Rafa tem uma coisa que nem você e nem a Marcele tem.

— Hã?
— Ela tem atitude (além de bastante corpo, se é que me entende).
— Eu prefiro não continuar com esse assunto.
— Deve ser por isso que o tal de Wes te largou.
— TÁ INSINUANDO O QUÊ DO WES? E, aliás, tá insinuando o quê de
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mim, seu indecente? — (nota: ela ainda pretende voltar a namorar com ele)
— É que a Rafaela teve a “primeira vez” dela com uma garota, e talvez nisso

ela  tenha  mais  noção  de  como  deve  “comandar”  a  relação.  Por  outro  lado,  a
Marcele...

Para nossa sorte (ou não), Laís cortou.
— Prefiro não saber que tipo de posições você usou com minha prima.
(Isso deixa oficialmente em aberto se Leonardo e Marcele chegaram a ter esse

tipo de relação. Para os puristas, não tiveram, para os ninfomaníacos, tiveram)
—  Então,  só  pra  completar...  Eu  imagino  que  você  é  do  tipo  que  faria

praticamente vestida, envergonhada, na posição de miss...
— PREFIRO NÃO FALAR DISSO EM UM ÔNIBUS. Na verdade, prefiro

não falar disso EM HIPÓTESE ALGUMA.
— Laís, tá certo que, às vezes, uma primeira vez é meio frustrante...
— Não foi frustrante, só não foi quando eu queria e com quem eu queria!

Tenho que repetir isso quantas vezes?
— Então, foi boa?
— LEONARDO, PELA ÚLTIMA VEZ, NÃO VOU FALAR NISSO!

Chegaram na casa da garota. Ela, meio irritada e ele, com um riso sutil.
— Está bem, você vai dormir no sofá depois que eu ligar para minha mãe e

confirmar  se  ela  realmente  deixou.  Depois  quero  uma  boa  explicação  para  seus
motivos.

— Já dormimos juntos tantas vezes, acho que não preciso de motivos.
— Atualmente precisa, porque antes você podia não ser realmente decente,

mas pelo menos não sabia o que era sexo e não tinha uma vontade descontrolada de
beijar qualquer garota bonita e com busto com mais de oitenta centímetros.

— Tá certo que quanto mais busto melhor (opinião dele), mas eu também já
fiquei com umas mais “planas” e não vi problema.

— E eu precisava saber disso? Guarde suas histórias para você mesmo.

Ligação feita, estadia confirmada, o estresse de Laís não diminuiu.
— Eu realmente me sentiria mais segura se minha mãe não estivesse viajando

a trabalho e só voltasse no meio da semana. — Após guardar as compras (e explicar a
situação conveniente (só para Leo) aos leitores, Laís não queria baixar a guarda. —
Por quê não foi dormir com a sua nova ficante duradoura?

— Ela disse que não dá, está de mudança.
— Mal começaram a ficar juntos e ela vai embora? Que pena! — O sorrisinho

satisfeito de Laís não batia com a fala dela (mas era só brincadeira dela).
— Sabe aquela casa à venda no final da rua? Então, os pais dela compraram.
— Ela vai morar na nossa rua? — sumiu o sorriso, veio um ar de estranheza.
— Sim. Assim, você pode ficar de olho no que a gente faz e pra onde a gente

sai. Pra você que adora ver o que os outros casais estão fazendo, é excelente.
— Realmente, me poupa o trabalho e o investimento de ter que tirar foto de

vocês pra rasgar depois.
— Se você tivesse que terminar a relação entre eu e a Rafa, significa que você
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pelo menos ia fingir que me beijava?
— NEM. MORTA. E. ENTERRADA. No seu caso, é só lançar meu celular na

sua cabeça e dar bronca na Rafaela antes que você acordasse.
— Que cruel!
— Se for para acabar de novo em uma praça deserta de madrugada após sair

com um cara qualquer, prefiro evitar esse tipo de coisa. Melhor resolver os problemas
com uma boa conversa e com vários conselhos. 

— Pra mim, esse método é pior.
— Aliás, não me beije de novo, é nojento. É como beijar a alguém da família.

Imagine você beijando aquela sua irmã, que tal?
— Não somos irmãos de sangue, então está bem. — Mas que Leo não gostava

de  pensar  em como seria  beijar  sua  irmã  de  sangue  (que,  por  sinal,  tem nome:
Gabriela) era verdade: deveria ter gosto de álcool e outras substâncias ilícitas.

Para compensar a estadia na casa da amiga, Leonardo se propôs a preparar a
janta, enquanto a garota ia tomar banho (prometendo amaldiçoá-lo de dez maneiras
diferentes caso ele fosse espiar). Nisso, ele preparou a comida (outra coisa que ele
sabe fazer bem) e deixou pronta para servir, depois foi assistir televisão (sentindo-se
o homem da casa).

Para  Leonardo,  aquela  era  uma  diversão  digna  dos  tempos  de  infância.
“Dormir” na casa da amiga (é que o termo “dormir” pode ser lido como “conversar,
jogar jogos, guerrear com travesseiros, fazer pesquisas estranhas na internet, jogar
mais alguma coisa, para então desmaiar de cansaço”) sempre foi algo diferente na
velha rotina. Agora, mesmo depois de ter discutido com sua mãe (ele não teria outro
motivo para dormir fora que não fosse o de “ser expulso de casa” (embora ele não
tenha sido expulso (ainda), só preferiu passar uma noite fora)), ainda era interessante.

Para Laís, aquele foi um dia de surpresas. Descobrir que seu amigo mudou
um pouco era um sinal de que, se até um traste pode mostrar que tem juízo, então ela
também podia melhorar. Afinal, para quê ficar de cabeça quente com uma coisa tão
simples (ou nem tanto) quanto “sair com um cara e ter uma primeira vez quente em
um dia frio”? Se não aconteceu nada, ela podia deixar passar e se preparar para uma
segunda primeira vez (WTF?) enquanto voltava à sua vidinha. Por fim, era ver que
ela podia confiar mais no velho amigo, que sempre estava ao lado dela para qualquer
enrascada ou qualquer momento de luz.

Então,  tinha  tudo  para  ser  uma noite  bem divertida,  que  nem nos  velhos
tempos  de  infância,  concluiu  Laís,  enquanto  se  preparava  para  terminar  o
(longuíssimo) banho.  O coração dela  estava  até  amolecendo e  querendo deixar  o
amigo dormir no quarto dela, para que pudessem jogar, conversar e etc. Afinal, eram
vizinhos  desde  os  quatro  anos  de  idade,  depois  passaram  a  amigos  e,  de  tanto
andarem juntos, acabaram tornando-se irmãos de consideração. Mesmo com todas as
insinuações, se dependesse de Laís,  nunca tornariam-se namorados, permanecendo
como o clássico par que não é um casal. 

Leonardo,  entretanto,  estava  cansado  de  esperar  (e,  nisso,  a  comida  ia
esfriando). Até que ele, num ímpeto de curiosidade, decidiu tentar uma coisa.
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“Era só puxar uma ripa solta da porta e empurrar a tranca, não era?”
Ele  esperava  encontrar  a  amiga  arrumando  o  cabelo  (aquelas  mechas

vermelhas precisavam de bastante cuidados) na cama, e pretendia apenas reclamar
que ela demorou demais no banho. Sorrateiramente, seguiu o manual de instruções de
como abrir a tranca interna da porta (tendo sucesso imediato) e descobriu que a porta
já se abria facilmente. Nisso, se esgueirou, entrou...

E  lembrou  que  o  quarto  da  garota  era  uma  suíte  assim  que  ela  saiu,
despreocupada, com o corpo molhado coberto apenas por uma toalha (e pelo vapor
do  banho,  afinal  estamos  no  inverno  e  os  banhos  são  tomados  com  a  água  na
temperatura máxima), que praticamente não escondia as curvas de seu corpo  (que
Leonardo não via em sua verdadeira forma desde os sete anos).

Mas ela  percebeu sua presença  antes  que ele  pudesse pensar  (seu cérebro
estava ocupado gravando essa imagem pelo resto de sua vida – mesmo que ele agora
tenha Rafaela como “ficante duradoura”, também enxerga a amiga que tanto ama
(amor fraterno, está bem?) como uma das garotas mais atraentes que já conheceu).
Após  um grito  de  surpresa  e  de  segurar  com mais  firmeza  a  toalha,  todo o  seu
potencial de fúria despertou...

— LEONARDO. EXPLIQUE.
Com uma voz raivosa e um olhar em chamas, já preparava a punição divina

(ou melhor, demoníaca).
— Acabei de entrar e vim avisar que a janta já está esfriando. E Laís... Você

cresceu mesmo. — Disse ele, sem um pingo de arrependimentos e fazendo joinha
com a mão.

Antes que o ataque Lainesco nos ataque, fico por aqui. O resto... As paredes
não nos contarão, provavelmente.

Agora sim, fim da história.
(ou não)

P.S.:  Ouvi  boatos  (leia-se:  vizinhos  fofoqueiros) de  que  a  Laís  perdoou
Leonardo e que não trancou ele no banheiro dos fundos (era a pena prevista para
“atentado ao pudor alheio” e “invasão de privacidade). Provavelmente ele deve ter
feito algum juramento para poder dormir no quarto dela, mas são só especulações
minhas e tenho certeza de que foi uma boa noite para os dois.
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