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6º Capítulo: HÁ CUMPLICIDADE NA OPOSIÇÃO
_________________________________________

-Uma era tão ansiosa que me obrigava a prestar mais atenção aos movimentos labiais, única forma de
se compreender o que dizia. As faces ainda suaves da época de colégio e o brlho no olhar quando
mencionava o nome do amado. E aí surgia uma espécie de prisioneira dos tentáculos do tempo:
um a mantinha lá bem no passado e um outro a fazia avançar nos anos e nas medidas do próprio
corpo.Agora era uma "gordinha simpática", pensamento mais do que preconceituoso, mas de uma
inquestionável  realidade.

-Já a outra achava uma indignação tantas esperanças em tal paixão!  Esta, envelhecendo precocemente
por causa dos filhos e da violência doméstica, nem de longe lembrava aquela musa da garotada, o corpo
mais comentado, desejado e possuído de toda a escola. Nunca fui vítima de seu olhar, embora
admirasse à distância as suas outroras joviais curvas.

-Uma, quando questionada, respondia que a amiga estava com inveja por não possuir um grande amor.
Não percebia o quanto suas palavras magoavam aquela que lhe servia de apoio  em tempos de crise.
O problema era que, qualquer argumentação contrária a sua opinião, ela simplesmente descartava.
O seu comportamento era de um princesa atrás de seu príncipe não tão encantado assim, mas ainda
o seu ideal de vida.

-Mas a outra reagia demonstrando que, se o seu lar não era um exemplo de felicidade, pelo menos existia
algo de palpável na sua vida. Melhor um real caminho de pedras, do que estar à beira de um abismo 
louco para se atirar na imensidão, acreditando em asas imaginárias.

-E como foi que elas se entenderam e se uniram, como lucravam com essa amizade composta de atritos?
E os rancores que sobravam de tais embates? Ou seria o sofrimento o senhor supremo que as ajudava a
fugir dos próprio erros?

-No meio do "vendaval", eu não possuía estruturas para solucionar qualquer questão a respeito. Na verdade,
eu queria a dica de como souberam do meu encontro com o Eustáquio? E que situação!! Como revelar
a verdade sobre o "Jonh"? A "princesa" se decepcionaria de vez, dando munição para a outra que já não
morria de amores pelo mancebo.

-Com a discórdia aumentando entre as duas, e notando que eu não era mais do que um simples espectador,
afastei-me daquela cena na certeza de que ainda demorariam na luta para ver quem teria mais razão:
se a eternamente serva da própria paixão, a Rita, ou a ex-alegria da molecada, a atormentada da Jucirema.

-Longe delas, o meu raciocínio ficou livre daquela tensão.  Sem grandes objetivos na vida, que ainda beirava 
a juventude, elas rimaram discordar com cumplicidade, onde os opostos sobreviviam das limitações de cada
uma das personagens. As duas faces de uma mesma moeda: sonho e desilusão, esperança e amargura.

-E tal jogo continuaria por várias eras, talvez até a chegada das rugas, do enfraquecimento dos ossos
e dos cabelos brancos. O mundo de Rita e Jucirema se resumia a uma maré que, num prosaico vai-e-vem,
não se fixava em parte alguma, e também não tinha forças para trazer algo de novo até as margens da
real existência.
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