


Para a minha mãe,

por me dar bolo de coco no meu aniversário,

apesar de mais ninguém gostar.

Ao meu pai,

por me ler os livros do Garfield

até chorarmos a rir.

Obrigada.
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capítulo 1

—Oh, meu Deus.

Pum.

— Oh, meu Deus.

Pum, pum.

Mas que…

— Oh, Deus, isso é tão bom!

Arrastei ‑me para fora do sono, atordoada e confusa enquanto olhava 

em redor do quarto desconhecido. Havia caixas no chão. Quadros encos‑

tados contra a parede.

É o meu novo quarto, no meu novo apartamento, lembrei ‑me,  

colocando ambas as mãos sobre o edredão e regressando à realidade, en‑

quanto sentia a sua luxuosa textura. Mesmo meio a dormir, tinha cons‑

ciência do quão requintada a minha roupa de cama era. 

— Humm… sim, bebé. Aí mesmo. Assim mesmo… Não pares, não 

pares!

Tu queres lá ver…

Sentei ‑me na cama, esfreguei os olhos e virei ‑me para olhar para 

a parede atrás de mim, começando então a perceber o que me acorda‑

ra. As minhas mãos continuavam a acariciar distraidamente o edredão,  

o que chamou a atenção do Clive, o meu fantástico gato. Com umas mar‑

radinhas na minha mão, o Clive exigia que o acalmasse. Fiz ‑lhe algumas 

festas e olhei em redor para me orientar no espaço novo. 
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Tinha mudado naquele dia. O apartamento era maravilhoso: as di‑ 

visões espaçosas, o chão de madeira, as entradas em arco — até la‑

reira tinha! Não fazia a menor ideia de como se fazia uma fogueira, 

mas isso não importava. Estava ansiosa por começar a colocar coisas 

na prateleira da lareira. Como designer de interiores, tinha o hábito 

de colocar mentalmente objetos em quase todos os espaços, mesmo 

que estes não me pertencessem. Às vezes os meus amigos ficavam 

furiosos comigo, por andar sempre a mudar as suas bugigangas  

de sítio. 

Tinha passado o dia inteiro a fazer as mudanças e, depois de ficar de 

molho na banheira incrivelmente funda de pés de garra, até ficar com a  

pele que mais parecia uma ameixa seca, instalei ‑me na cama e pus ‑me 

a apreciar os estalidos e sons da minha nova casa: o trânsito leve lá fora, 

uma música que se ouvia baixinho e o clique ‑claque das patas do Clive 

a explorar a casa. O clique ‑claque era provocado por um espigão que ele 

tinha na unha, coitado…

Às 2h37 da manhã dei por mim subitamente a olhar admirada para 

o teto do quarto, a tentar perceber o que me tinha acordado, e fiquei es‑

pantada quando a cabeceira da minha cama se mexeu — o termo correto 

é: quando bateu com força contra a parede. 

Estão a brincar comigo? Mas depois ouvi muito distintamente:

— Oh, Simon, isso é tão bom! Humm…

Oh, meu Deus…

Pestanejei. Estava agora mais acordada e, de certa forma, fascinada 

com o que claramente se passava na casa do lado. Olhei para o Clive, que 

olhou para mim, e, se não estivesse tão cansada, diria que tinha quase a 

certeza de que o gato me tinha piscado o olho. Bem, acho que é bom que 

alguém se divirta. 

Há algum tempo que fazia uma travessia do deserto. Há bastante 

tempo. Sexo mau e rápido e um caso inoportuno de uma noite só ti‑

nham roubado os meus orgasmos. Já estava em pausa há seis meses. 

Há seis longos meses.

Por tentar tão afincadamente encontrar o meu O, já estava à beira 

da síndrome do canal cárpico, e mesmo assim não havia maneira. Claro 

que por O não estou a referir ‑me à Oprah.



a  t e n t a ç ã o  n a  p o r t a  a o  l a d o

7

Afastei os pensamentos do meu O desaparecido em combate e 

enrosquei ‑me de lado. Quando tudo parecia estar mais calmo, comecei 

a deixar‑me levar para o sono. O Clive ronronava satisfeito ao meu lado. 

Até que se abriram os portões do inferno.

— Sim! Sim! Oh, Deus… Oh, Deus!

Um quadro que tinha colocado na prateleira por cima da cama caiu 

e aterrou direitinho na minha cabeça. Isto vai ensinar ‑me a não viver 

em São Francisco sem me assegurar de que está tudo perfeitamente 

montado e preso.

Por falar em montado…

A esfregar a cabeça e a praguejar o suficiente para fazer corar o Clive 

— como se os gatos pudessem corar —, voltei a olhar para a parede atrás 

de mim. A cabeceira da minha cama estava literalmente a bater contra a 

parede enquanto a festa continuava no quarto ao lado. 

— Humm… sim, bebé, sim, sim, sim! — Entoava a tagarela… con‑

cluindo com um suspiro satisfeito. 

Depois ouvi, por amor a tudo o que é sagrado… palmadas. Não há 

como interpretar erradamente o som de umas boas palmadas, e a verda‑

de é que alguém as estava a receber no quarto ao lado do meu. 

— Oh, meu Deus, Simon. Sim. Portei ‑me muito mal. Sim, sim! 

Isto era surreal…. Mais palmadas e depois o inconfundível som de 

uma voz masculina, de gemidos e um suspiro. 

Levantei ‑me, afastei a cama uns bons centímetros da parede e bufei 

novamente debaixo do edredão, sempre a fitar furiosamente a parede. 

Adormeci a pensar que ia bater na parede de volta, se ouvisse mais 

um pio. Ou um gemido. Ou uma palmada. 

Bem ‑vinda à vizinhança, Caroline. 
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capítulo 2

Na manhã seguinte, a primeira manhã oficial na minha nova casa, 

bebi uma chávena de café enquanto mordiscava um donut que me 

sobrara da festa de boas ‑vindas do dia anterior. 

Enquanto desempacotava as coisas, não estava tão desperta como gos‑

taria e amaldiçoei silenciosamente a paródia noturna dos vizinhos do lado.  

A rapariga foi fustigada, levou palmadas, atingiu o clímax e a seguir ador‑

meceu. E o mesmo aconteceu ao Simon. Presumi que o nome dele era 

Simon, já que era isso que a rapariga que gostava das palmadas lhe chama‑

va. E realmente, se ela estava a inventar um nome, havia outros bem mais 

atraentes do que Simon para gritar naqueles momentos de prazer. 

Os espasmos do prazer… oh, Deus, tinha tantas saudades desses espasmos. 

— Ainda nada, O? — suspirei, ao olhar para baixo. Durante os qua‑

tro meses de ausência do O, comecei a falar com ele como se fosse uma 

entidade real. Porque me parecia real quando antigamente agitava o 

meu mundo, mas infelizmente agora que o O me abandonara, já nem 

tinha a certeza se o reconheceria. É uma coisa muito, muito triste, quan‑

do uma pobre rapariga já nem reconhece o seu próprio orgasmo, pensei, 

olhando melancolicamente pela janela para a silhueta de São Francisco. 

Estendi as pernas e fui até ao lava ‑loiça para passar a caneca por 

água. Apanhei o meu cabelo louro‑claro num rabo de cavalo descontraído  

e passei revista ao caos que me rodeava. Por muito que planeasse, por muito 

eficiente que fosse a rotular as caixas e por muitas vezes que dissesse ao idiota 
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do homem das mudanças que as caixas que diziam COZINHA não pertenciam 

à CASA DE BANHO, a minha casa continuava uma confusão tremenda. 

— O que é que achas, Clive? Começamos aqui pela sala de estar? — 

Ele estava enroscado num dos parapeitos fundos das janelas. É verdade 

que, quando eu andava à procura de casa, olhava sempre para os para‑

peitos das janelas. O Clive gostava de observar o mundo exterior e era 

agradável vê ‑lo à minha espera ao chegar a casa. 

Naquele momento, olhou para mim e pareceu concordar em come‑

çar pela sala de estar.

— Muito bem, vamos à sala de estar — disse, apercebendo ‑me de 

que, desde que acordara, só falara três vezes, e todas as palavras que 

dissera tinham sido dirigidas a um gato. 

Cerca de 20 minutos depois, o Clive olhava fixamente um pombo 

e eu estava a separar os DVD quando ouvi vozes no corredor. Os meus 

vizinhos barulhentos! Corri para a porta, quase tropeçando numa caixa, 

e espreitei pela vigia da porta para ver o que se passava do outro lado 

do corredor. Sou tão coscuvilheira, com franqueza. Mas não fiz a menor 

tentativa de parar de espreitar. 

Não conseguia ver muito bem, mas ouvia a conversa de ambos: a voz 

do homem, grave e suave, foi seguida por um suspiro inconfundível da 

sua companheira.

— Hum, Simon, esta noite foi fantástica. 

— Eu achei esta manhã fantástica, também — disse ele, beijando ‑a 

profundamente. 

Deviam ter estado noutra divisão naquela manhã. Não ouvi nada. 

Comprimi o olho com mais força junto à porta. Que tarada.

— Sim, pois foi. Ligas ‑me em breve? — perguntou ela, inclinando‑

‑se para receber outro beijo. 

— Claro que sim. Quando regressar à cidade, ligo ‑te — prometeu 

ele, e deu ‑lhe uma palmada no rabo. Ela riu ‑se e afastou ‑se.

Ela parecia ser baixa. Adeusinho, ó Palmadas. O ângulo não era o 

ideal e não deu para ver o Simon. Antes de conseguir perceber como 

era, já ele entrara em casa. Interessante. Então a rapariga não vive com ele. 

Não ouvi nenhum «amo ‑te» quando ela se foi embora, mas pare‑

ciam muito confortáveis um com o outro. Mordi distraidamente a ponta 
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do meu rabo de cavalo. Era normal que estivessem, tendo em conta as 

palmadas e tudo o resto. 

Afastando estes pensamentos da minha cabeça, regressei aos meus 

DVD. Simon Palmadinhas, que grande nome para uma banda… passei ao H. 

Uma hora depois estava a colocar o Willy Wonka e a Fábrica de 

Chocolate na prateleira quando bateram à porta. Ouvi um ruído no cor‑

redor, enquanto me aproximava, e reprimi um sorriso.

— Não deixes cair isso, sua idiota! — ralhou uma voz abafada.

— Oh, cala ‑te. Não sejas tão mandona — repreendeu a segunda voz. 

Revirei os olhos e abri a porta para encontrar as minhas duas melho‑

res amigas, a Sophia e a Mimi, com uma enorme caixa na mão. 

— Não discutam, meninas, são as duas bonitas — disse a rir, en‑

quanto erguia o sobrolho na direção delas.

— Mas que engraçadinha — respondeu a Mimi, entrando de rom‑

pante em casa. 

— O que diabo é isso? Não acredito que acartaram isso pelos quatro 

lanços de escadas! — As minhas amigas não participavam em trabalho 

manual, se conseguissem encontrar quem o fizesse por elas.

— Acredita, esperámos no táxi para ver se aparecia alguém para nos 

ajudar, mas nada. Por isso, não tivemos outro remédio. Feliz casa nova! 

— exclamou a Sophia. Pousaram a caixa e ela deixou ‑se cair na cadeira 

ao lado da lareira. 

— Sim, e para mudar de casa tantas vezes. Estamos cansadas de 

andar a comprar ‑te presentes — disse a Mimi a rir, deitando ‑se no sofá 

e colocando dramaticamente os braços sobre o rosto. 

Toquei na caixa com o dedo do pé e perguntei:

— Então o que é isto? Eu nunca disse que tinham de me comprar 

presentes. A máquina de fazer sumos Jack LaLanne, que me deram no 

ano passado, não era necessária, a sério que não. 

— Não sejas ingrata. Abre a caixa e pronto — instruiu a Sophia, 

apontando para ela com o dedo do meio, que depois levantou e espetou 

na minha direção. 

Suspirei e sentei ‑me no chão em frente à caixa. Sabia que era da 

Williams ‑Sonoma, porque tinha a caraterística fita com o pequeno ana‑

nás pendurado. Fosse o que fosse, a caixa era pesada. 
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— Oh, não. O que é que vocês foram fazer? — perguntei, quando vi 

a Mimi a piscar o olho à Sophia. Puxei a fita, abri a caixa e fiquei muito 

feliz quando vi o que lá vinha. — Meninas, isto é demasiado!

— Sabemos que sentes falta da tua antiga batedeira — disse a Mimi, 

a sorrir.

Há alguns anos, recebera uma batedeira Kitchen Aid de uma tia ‑avó, 

depois de ela falecer. A batedeira tinha mais de 40 anos, mas ainda fun‑

cionava lindamente. Eram coisas feitas para durar uma vida, e a verdade 

é que funcionara até há poucos meses, quando finalmente se foi, com 

um estrondo. Numa certa tarde, estava eu a fazer pão de curgete quando 

a batedeira começou a deitar fumo e a tremer. Por muito que me tivesse 

custado, tive de a deitar fora. 

Agora, enquanto olhava para o interior da caixa com uma Kitchen 

Aid de aço inoxidável nova e brilhante, a minha cabeça foi invadida de 

imagens de bolachas e pão caseiro. 

— É linda, meninas! — arquejei, olhando deliciada para a minha 

nova bebé. Tirei ‑a da caixa para a admirar. Passei as mãos sobre ela, abri 

os dedos para sentir as suas curvas e fiquei maravilhada com o metal 

frio contra a minha pele. Suspirei suavemente e abracei a batedeira... 

abracei ‑a de verdade. 

— Queres ficar sozinha com ela? — perguntou a Sophia.

— Não, podem ficar aqui. Quero que testemunhem o nosso amor. 

Além disso, este é o único aparelho elétrico que provavelmente me dará 

algum prazer num futuro próximo. Obrigada, meninas. Sei que foi de‑

masiado cara, mas gosto mesmo muito dela — agradeci. 

O Clive aproximou ‑se, cheirou a batedeira e saltou de imediato para 

dentro da caixa vazia.

— Se nos prometeres apenas que nos vais fazer muitos petiscos 

bons, já valeu a pena, querida — disse a Mimi, sentando ‑se a olhar para 

mim com expetativa. 

— O que foi? — perguntei a medo.

— Caroline, posso, por favor, começar pelas tuas gavetas? — pergun‑

tou, arrastando ‑se languidamente em direção ao quarto.

— Começar por que gavetas e para fazer o quê? — perguntei, aper‑

tando um pouco mais o cordão das calças. 



a l i c e  c l a y t o n

12

— Pelas gavetas da cozinha! Estou a morrer de vontade de pôr tudo 

no sítio! — exclamou, dando pulos de contentamento. 

— Então não podes? Atira ‑te a elas! Feliz Natal, tonta — disse, en‑

quanto a Mimi corria triunfante para a outra divisão. 

A Mimi era organizadora profissional. Quando vivíamos juntas em 

Berkeley, dava connosco em doidas — ela, as suas tendências obsessivo‑

‑compulsivas e a inacreditável atenção ao detalhe. Um dia, a Sophia su‑

geriu que a Mimi se tornasse organizadora profissional, e foi exatamen‑

te o que ela fez, depois de acabar o curso. Trabalhava por toda a Bay Area 

e ajudava as famílias a organizarem ‑se. Por vezes, a empresa de design 

onde eu trabalhava recorria a ela enquanto consultora, e até já tinha 

aparecido em alguns episódios que a HGTV filmara na cidade. Era um 

trabalho que condizia na perfeição com ela. 

Por isso, deixei a Mimi a fazer aquilo que gostava de fazer, sabendo 

que as minhas coisas iriam ficar tão bem organizadas que, ao olhar para 

elas, ficaria espantada. Eu e a Sophia continuámos a cirandar pela sala 

de estar, enquanto ela admirava a minha coleção de DVD e se ria ao 

recordar alguns filmes que tínhamos visto ao longo dos anos. Parámos 

para examinar todas as coleções de filmes das Brat, vindas dos anos 80, 

perguntando ‑nos se o Bender tinha ficado ou não com a Claire, quan‑

do voltaram para a escola na segunda ‑feira seguinte. Eu votei que não,  

e ainda apostei que ela nunca conseguira recuperar aquele brinco…

Mais tarde, já de noite, depois de as minhas amigas se irem embora, 

instalei ‑me no sofá da sala de estar com o Clive para ver algumas repe‑

tições de Barefoot Contessa no Food Network. Enquanto sonhava com as 

criações que ia confecionar com a minha nova batedeira — e como um 

dia queria ter uma cozinha como a da Ina Garten —, ouvi passos no cor‑

redor, do lado de fora da minha porta, e duas vozes. Semicerrei os olhos 

para o Clive. A Palmadas devia estar de volta. 

Dei um salto do sofá e voltei a encostar o olho ao óculo da porta, 

tentando ver o meu vizinho. Falhei outra vez e já só vi as suas costas 

enquanto entrava no apartamento, atrás de uma mulher muito alta com 

cabelo castanho comprido. 

Interessante. Duas mulheres diferentes em dias diferentes. Que mulherengo. 



a  t e n t a ç ã o  n a  p o r t a  a o  l a d o

13

Vi a porta a fechar ‑se e senti o Clive a enroscar ‑se nas minhas pernas, 

a ronronar. 

— Não, não podes sair, tontinho — sussurrei, baixando ‑me para pe‑

gar nele ao colo. Esfreguei o seu pelo sedoso contra o meu rosto e sorri 

quando ele se deitou nos meus braços. Cá em casa, o mulherengo era 

o Clive. Deitava ‑se junto de qualquer pessoa que lhe fizesse festas na 

barriga. 

Voltei para o sofá e vi como a Barefoot Contessa ensinava a dar um 

jantar nos Hamptons com uma simplicidade elegante e uma conta ban‑

cária do tamanho dos próprios Hamptons. 

Algumas horas depois, já com a marca da almofada do sofá crava‑

da no meu rosto, fui para o quarto, para dormir. A Mimi tinha orga‑

nizado o meu armário com tanta eficiência, que a única coisa que me 

faltava fazer era pendurar os quadros e consertar uma ou outra coisa. 

Propositadamente, retirei o resto dos objetos que tinha na prateleira por 

cima da cama. Esta noite, não ia correr riscos. Fiquei parada no centro 

do quarto, à escuta de ruídos na casa ao lado. Mas estava tudo silencioso 

a oeste. Por enquanto, tudo bem. Talvez a noite anterior tivesse sido uma 

exceção. 

Enquanto me preparava para deitar, olhei para as fotografias emol‑

duradas da minha família e amigos. Eu e os meus pais a esquiar em 

Tahoe. Eu e as minhas amigas na Coit Tower. A Sophia adorava tirar 

fotografias perto de objetos fálicos. Tocava violoncelo na Orquestra de 

São Francisco e, apesar de toda a vida ter estado perto de instrumentos 

musicais, nunca conseguia evitar uma piada quando via uma flauta. Era 

uma desbocada.

Nenhuma de nós tinha namorado na altura, o que era invulgar. 

Normalmente, pelo menos uma de nós estava com alguém, mas desde 

que a Sophia acabara com o último namorado há alguns meses, estáva‑

mos todas a atravessar o deserto. Felizmente para as minhas amigas,  

a sua travessia não era tão árida como a minha. Tanto quanto sabia, elas 

continuavam a manter contacto com os seus Os.

Com um tremor, pensei na noite em que eu e o meu O nos separá‑

mos de vez. Tinha tido uma série de maus primeiros encontros e esta‑

va tão sexualmente frustrada, que me deixei ir para o apartamento de 
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um tipo que não tinha a menor intenção de voltar a ver. Não que fosse 

contra as aventuras de uma só noite. Já tinha percorrido o caminho da 

vergonha muitas vezes. Mas aquele tipo? Já devia saber que não ia re‑

sultar. Cory Weinstein, blá, blá, blá. A família dele tinha uma cadeia de 

pizzarias na Costa Oeste. Fica muito bonito no papel, não fica? Mas só 

no papel. Ele era um rapaz simpático, mas entediante. Eu já não estava 

com um homem há algum tempo, por isso, depois de alguns martínis  

e uma conversa no carro, enquanto íamos a caminho, cedi e deixei que 

o Cory «levasse a melhor». 

Até àquele momento da minha vida, partilhara da velha teoria de 

que o sexo é como a pizza. Mesmo quando é má, é bastante boa. Bem, 

hoje em dia, detesto pizza. Por vários motivos.

Foi o pior sexo que já tinha feito na vida. Foi estilo metralhadora: 

rápido, rápido, rápido. Ele concentrou ‑se 30 segundos nas minhas ma‑

mas, 60 segundos num ponto qualquer que ficava três centímetros por 

cima do sítio onde devia estar e depois entrou. E saiu. E entrou. E saiu. 

E entrou. E saiu.

Pelo menos acabou depressa, certo? Não! Este horror durou meses. 

Bem, na verdade, não foram meses. Foi quase meia hora. A entrar e a 

sair. A entrar e a sair. Parecia que me tinham passado uma lixa. 

Quando acabou e ele gritou «Tão bom!», antes de colapsar em cima 

de mim, já eu tinha reorganizado mentalmente as minhas especiarias 

na prateleira e começava a ordenar os produtos de limpeza debaixo do 

lavatório. Vesti ‑me, o que não demorou muito, porque não tinha tirado 

quase nenhuma roupa, e fui ‑me embora. 

Na noite seguinte, depois de ter deixado a Pequena Caroline re‑ 

cuperar, decidi mimá ‑la com uma bela e longa sessão de amor ‑próprio, 

ilustrada pela fantasia favorita de todas as mulheres, o George Clooney, 

também conhecido por Doutor Ross. Mas, para meu enorme desgosto,  

o O deixara as instalações. Não liguei muito ao assunto e pensei que podia 

estar só a precisar de uma noite de folga, porque ainda estava com um 

pouco de stress pós ‑traumático depois da passagem do Cory das Pizzas.

Mas, e na noite seguinte? Nada de O. Não tive sinais dele durante 

toda a semana, nem na semana seguinte. À medida que as semanas se 

transformaram em meses e os meses se foram arrastando, desenvolvi 
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um profundo e incandescente ódio pelo Cory Weinstein. O idiota de 

metralhadora…

Abanei a cabeça, afastei os pensamentos sobre o O e arrastei ‑me 

para a cama. O Clive esperou que me instalasse, antes de se aninhar no 

espaço por trás dos meus joelhos. Quando desliguei a luz, ele ronronou 

uma última vez.

— Boa noite, Sr. Clive — murmurei, e adormeci de imediato. 

Pum.

— Oh, meu Deus.

Pum, pum.

— Oh, meu Deus.

Inacreditável…

Desta vez acordei mais depressa, porque já sabia o que estava a ou‑

vir. Sentei ‑me na cama a olhar furiosamente para trás. A cama conti‑

nuava afastada da parede, por isso não sentia os movimentos, mas tinha 

toda a certeza de que alguma coisa se movia do outro lado. 

A seguir, ouvi… um assobio?

Olhei para o Clive, que estava com a cauda toda eriçada. O gato ar‑

queou as costas e caminhou de um lado para o outro, ao fundo da cama. 

— Não faz mal, Clive. Não há problema. Só nos calhou um vizinho 

barulhento, mais nada. — Acalmei ‑o, estendendo ‑lhe a mão. Foi então 

que o ouvi.

— Miau.

Inclinei a cabeça para o lado para prestar mais atenção. Observei  

o Clive, que me devolveu o olhar como se dissesse: «Não fui eu».

— Miau! Oh, Deus, mi ‑au! 

A rapariga estava a miar. O que estaria o meu vizinho a fazer para 

provocar este tipo de reação?

Nesta altura, o Clive estava assanhado e atirou ‑se à parede para ten‑

tar chegar ao sítio de onde vinha o barulho, miando também. 

— Oh, sim, assim mesmo, Simon… Humm… miau, miau, miau! 

Deus do céu, havia bichanos descontrolados em ambos os lados da‑

quela parede. A mulher tinha uma pronúncia diferente, embora não 

conseguisse perceber bem a sua origem. Era da Europa de Leste. Checa? 
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Polaca? Estaria eu realmente acordada, deixa ver, à 1h16 da manhã,  

a tentar adivinhar de que nacionalidade era a mulher que estava a miar 

no apartamento ao lado do meu?

Tentei pegar no Clive para o acalmar. Não tive sorte. Ele era castrado, 

mas continuava a ser um rapaz fogoso e o que queria estava do outro 

lado da parede. Continuou a miar e a misturar os seus miados com os 

dela, até que aquele momento hilariante quase me fez chorar. A minha 

vida transformara ‑se num teatro do absurdo, com um coro de gatos a 

acompanhar. 

Recompus ‑me, porque agora ouvia o Simon a gemer. A voz dele era 

grave e grossa, e enquanto a mulher e o Clive continuavam a chamar ‑se 

mutuamente, ouvi apenas o meu vizinho. Ele gemeu e a parede estre‑

meceu. Estava a dar tudo o que tinha. 

A mulher miava, cada vez mais alto, à medida que se aproximava 

do clímax. Os miados transformaram ‑se numa gritaria sem sentido, até 

que finalmente explodiu:

— Da! Da! Da!

Ah! Era russa. Por amor de São Petersburgo!

Uma última investida, um último gemido — um último miado.  

E, depois, tudo ficou num abençoado silêncio. Exceto o Clive. Ele con‑

tinuou a chorar o seu amor perdido, até às quatro malditas horas da 

manhã. 

A guerra fria estava de volta…
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capítulo 3

Quando o Clive se acalmou finalmente e parou com os gritos felinos, 

eu estava exausta e completamente desperta. Tinha de me levantar 

dali a uma hora e percebi que já não ia conseguir dormir mais. O melhor 

seria levantar ‑me e fazer alguma coisa para o pequeno ‑almoço. 

— Miador estúpido — disse, dirigindo ‑me à parede por trás da mi‑

nha cabeça, enquanto arrastava os pés para a sala de estar. Liguei a televi‑

são, e a máquina do café e observei a luz da alvorada que começava agora 

a entrar pelas minhas janelas. O Clive enroscou ‑se nas minhas pernas e 

eu revirei ‑lhe os olhos.

— Agora queres miminhos, é? Depois de me abandonares pela 

Purina, na noite passada. És um patife, Clive — resmunguei, estenden‑

do o pé e fazendo ‑lhe festas com o calcanhar. 

Ele deixou ‑se cair no chão e posou para mim. Sabia que não lhe con‑

seguia resistir quando se punha naquelas posições. Ri ‑me e ajoelhei ‑me 

ao lado dele. 

— Está bem, está bem, eu sei. Agora já gostas de mim porque sou eu 

quem te compra a ração — suspirei e esfreguei ‑lhe a barriga.

Antes de ir tomar duche, fui dar uma vista de olhos às primeiras 

notícias do dia. Foi quando ouvi ruídos no corredor. Voltei para a cozi‑

nha, com o Clive colado aos meus pés, e deitei alguma comida na sua 

taça. Como já tinha o que queria, esqueceu ‑se de mim rapidamente.  

A caminho do chuveiro, voltei a ouvir movimentos no corredor. Como 
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me estava a tornar na Caroline, a Bisbilhoteira, comprimi o olho contra o 

óculo, para ver o que se passava com o Simon e a Purina. 

Ele estava do lado de dentro da porta — suficientemente dentro para 

eu não conseguir ver o seu rosto. A Purina estava no corredor, e eu vi a 

mão dele a percorrer o cabelo comprido dela. Quase a conseguia ouvir a 

ronronar através da maldita porta. 

— Humm, Simon, esta noite foi… humm — ronronou ela, 

encostando ‑se à mão dele, que agora se aproximava do seu rosto. 

— Concordo. Uma bela forma de descrever a noite de ontem e a ma‑

nhã de hoje — disse ele calmamente, enquanto ambos se riam.

Olha que bom. Outro leve dois, pague um. 

— Ligas ‑me quando regressares à cidade? — perguntou ela, enquanto  

afastava o cabelo do rosto, que brilhava de satisfação. Eu tinha saudades 

de me sentir assim.

— Oh, podes contar com isso — respondeu ele, puxando‑a em segui‑

da para dentro e dando ‑lhe o que presumi ser um verdadeiro beijo. Ela 

levantou o pé como se estivesse a posar para uma fotografia. Comecei a 

revirar os olhos, mas doeu ‑me. O direito estava comprimido com dema‑

siada força contra a porta, sabem. 

— Do svidaniya — murmurou ela com a sua pronúncia exótica. 

Agora que já não estava a miar como uma gata no cio, a pronúncia pare‑

cia muito mais agradável. 

— Adeus — disse ele a rir‑se, e, com isto, foi ‑se graciosamente embora. 

Estiquei ‑me toda para ver se o conseguia vislumbrar antes de ele 

entrar em casa, mas não consegui. Voltei a deixá ‑lo escapar. Tinha  

de admitir, que depois das palmadas e dos miados, estava a morrer de 

curiosidade para ver como ele era. Havia indiscutíveis proezas sexuais 

a decorrer na casa ao lado. Só não entendia por que motivo tinham de 

perturbar os meus hábitos de sono. Afastei ‑me da porta e fui para o 

chuveiro. Debaixo de água, questionei ‑me o que seria preciso para fazer 

uma mulher miar daquela maneira. 

Por volta das sete e meia da manhã, saltei para o elétrico e revi o dia 

que tinha à minha frente. Ia encontrar ‑me com um cliente novo, apri‑

morar alguns detalhes num projeto que acabara de completar e almoçar 

com a minha patroa. Sorri ao pensar na Jillian. 
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Jillian Sinclair era proprietária da sua própria empresa de design, 

onde tive a sorte de estagiar durante o meu último ano em Berkeley. 

Com 30 e muitos anos, mas a aparentar menos 10, tinha feito nome 

na comunidade do design logo no início da sua carreira. Ela desafia‑

va as convenções, tenho sido uma das primeiras a varrer o shabby chic 

para baixo do tapete e a trazer de volta os reconfortantes tons neutros 

e os padrões geométricos do look «moderno» que agora tanto se usava. 

Contratou ‑me assim que o meu estágio acabou e ofereceu ‑me a melhor 

experiência por que uma jovem designer pode ansiar. Era desafian‑

te, perspicaz, tinha um instinto aguçado e um olhar atento aos deta‑

lhes. Mas qual era a melhor parte de trabalhar para ela? O facto de ser  

divertida.

Quando saí do elétrico, vi o meu «escritório». O Jillian Designs ficava 

na Russian Hill, uma parte muito bonita da cidade com mansões que 

pareciam saídas dos contos de fadas, ruas tranquilas e uma vista fan‑

tástica dos prédios mais altos. Algumas das maiores casas de habitação 

tinham sido transformadas em espaços comerciais e o nosso edifício era 

dos mais bonitos. 

Quando entrei no escritório, suspirei de alívio. A Jillian queria que 

cada um dos seus designers decorasse o seu local de trabalho à sua pró‑

pria medida. Era uma forma de mostrar aos potenciais clientes o que 

podiam esperar, e eu tinha planeado cuidadosamente o que fazer com  

o meu gabinete. As paredes eram de um tom cinzento profundo,  

com cortinas suaves cor de salmão. A secretária era de ébano‑escuro, com  

uma cadeira forrada a seda de um dourado e champanhe subtis. A sala 

era de uma elegância discreta — com um toque de diversão saído da 

minha coleção de anúncios da Campbell’s Soup dos anos 30 e 40. Tinha 

encontrado muitos numa venda de garagem, todos recortados de nú‑

meros antigos da revista Life. Mandei ‑os emoldurar e, de cada vez que 

olhava para eles, continuava a soltar leves gargalhadas. 

Passei alguns instantes a deitar fora as flores da semana anterior e 

a arranjar flores novas para a jarra. Todas as segundas ‑feiras, passava 

na florista da porta ao lado e escolhia as flores para a semana que es‑

tava a começar. O tipo de flor ia mudando, mas as cores eram sempre 

as mesmas. Gostava particularmente dos tons ricos de cor de laranja e  
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cor ‑de ‑rosa, cor de pêssego e dourados quentes. Naquele dia tinha esco‑

lhido umas rosas híbridas num tom coral com as pontas salpicadas de 

cor de framboesa. 

Reprimi um bocejo e sentei ‑me à secretária, para me preparar para o 

dia. Vi a Jillian a passar rapidamente pela minha porta e acenei ‑lhe. Ela 

voltou atrás e espreitou. Sempre muito bem arranjada, era alta, magra e 

adorável. Hoje estava toda vestida de preto, à exceção dos sapatos altos 

fúchsia abertos nos dedos; era muito chique. 

— Olá miúda! Que tal o apartamento? — perguntou, sentando ‑se na 

cadeira do outro lado da secretária. 

— Fantástico. Mais uma vez, obrigada! Jamais vou conseguir 

recompensar ‑te por isto. És a maior — disse.

A Jillian tinha ‑me subarrendado o seu antigo apartamento, que fora 

a sua casa desde que se mudara para a cidade, há alguns anos. Agora 

estava a acabar uma casa em Sausalito. Uma vez que as rendas na cidade 

eram muito altas, não foi preciso pensar muito. O controlo de arrenda‑

mentos fazia com que o preço fosse obscenamente baixo. Estava prepa‑

rada para continuar a gabar o apartamento, quando ela me deteve com 

um aceno de mão. 

— Ora, nada disso. Sei que devia livrar ‑me dele, mas foi a minha pri‑

meira casa de adulta na cidade e, como a renda é tão baixa, ia partir ‑me 

o coração deixá ‑la fugir! Além disso, gosto da ideia de alguém lá viver 

novamente. O bairro é muito bom.

Ela sorriu e eu reprimi mais um bocejo. Os seus olhos perspicazes 

não o deixaram escapar.

— Caroline, é segunda de manhã, como é que já podes estar a boce‑

jar? — ralhou.

Soltei uma gargalhada.

— Quando foi a última vez que lá dormiste, Jillian? — Olhei para ela 

por cima do rebordo da chávena de café. Já era a terceira. Não tardava 

nada, entrava em velocidade de cruzeiro.

— Oh, já se passou algum tempo. Talvez há um ano? O Benjamin 

tinha saído da cidade e eu ainda lá tinha uma cama. De vez em quando, 

se ficasse a trabalhar até tarde, passava a noite no apartamento. Mas 

porque é que perguntas?



a  t e n t a ç ã o  n a  p o r t a  a o  l a d o

21

O Benjamin era o noivo dela. Um milionário que subiu a pulso, 

trabalhava com capitais de risco e era lindo de morrer. Eu e as minhas 

amigas tínhamos uma paixoneta por ele. 

— Ouviste alguma coisa no apartamento do lado? — perguntei.

— Não, não. Acho que não. O que queres dizer?

—Barulhos. Assim… barulhos noturnos. 

— Não, quando lá vivia, não. Não sei quem é que vive agora no apar‑

tamento do lado, mas acho que alguém se mudou para lá no ano pas‑

sado. Ou foi no outro? Nunca o conheci. Porquê? O que é que ouviste? 

Corei furiosamente e bebi mais um gole de café. 

— Espera lá. Barulhos noturnos? Caroline? A sério? Ouviste ruídos 

de sexo? — insistiu.

Bati com a cabeça na secretária. Oh, meu Deus. As recordações. 

Mais batidas, não. Espreitei para a Jillian, que estava a rir à gargalhada 

com a cabeça inclinada para trás. 

— Ai, Caroline. Não fazia ideia! O último vizinho de que me lembro 

tinha uns 80 anos e o único barulho que ouvia do quarto dele eram as 

repetições dos episódios do Gunsmoke. Mas agora que penso nisso, ouvia 

a televisão dele espantosamente bem… — A voz desvaneceu ‑se. 

— Pois, olha, o que agora se ouve através das paredes não são os episó‑

dios do Gunsmoke. Ouve ‑se sexo puro e duro. Ou seja, não estou a falar de 

sexo fofinho, mas de coisas mais… interessantes — disse ‑lhe com um sorriso. 

— O que é que ouviste? — perguntou ela, com os olhos a brilhar. 

Não me interessa que idade as pessoas têm ou o meio de onde vêm, 

há duas verdades universais. Vamos sempre rir ‑nos de… ventosidades 

que surgem na hora errada e vamos sempre sentir curiosidade em rela‑

ção ao que se passa nos quartos dos outros. 

— Jillian, não fazes ideia. Eu nunca tinha ouvido nada assim na mi‑

nha vida! Na primeira noite, batiam na parede com tanta força, que o qua‑

dro que tinha por cima da cabeceira da cama caiu e acertou‑me na cabeça.

Arregalou os olhos e debruçou ‑se sobre a minha secretária.

— Cala ‑te!

— Juro! E depois ouvi… oh, Cristo, ouvi palmadas. — Sim, estava a 

discutir as palmadas alheias com a minha patroa. Estão a ver porque é 

que adoro a minha vida?
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— Nãããão — arquejou ela, e rimo ‑nos como meninas da escola. 

— Siiiim. E ele fez com que a minha cabeceira se mexesse, Jillian. 

Até a minha cabeceira se mexeu! Vi ‑a na manhã seguinte, a Palmadas, 

quando se ia embora.

— Chamas ‑lhe Palmadas? 

— Claro! E esta noite…

— Duas noites seguidas! A Palmadas apanhou outra vez?

— Oh, não, esta noite tive o prazer de ouvir uma aberração da natu‑

reza a que dei o nome de Purina — continuei.

— Purina? Não percebi — disse ela, a franzir o sobrolho. 

— A russa que ele pôs a miar.

A Jillian voltou a rir‑se à gargalhada, o que fez com que o Steve da 

Contabilidade viesse enfiar a cabeça pela minha porta. 

— Porque que é que estão as duas a rir feitas malucas? — perguntou 

ele, rindo ‑se também enquanto se afastava, ainda a abanar a cabeça.

— Por nada — respondemos em uníssono. Depois voltámos a rir.

— Duas mulheres em duas noites consecutivas é impressionante — 

disse a Jillian com um suspiro. 

— Vá lá, impressionante? Não. Mulherengo? Sim. 

— Uau! Sabes o nome dele?

— Por acaso, até sei. O nome dele é Simon. E como é que sei dis‑

to? Porque a Palmadas e a Purina não paravam de o chamar. Consegui 

perceber, mesmo por cima do barulho das pancadas… o estúpido vai 

destruir a parede — resmunguei. 

Ela ficou um segundo em silêncio e depois disse com um sorriso maroto:

— Simon, o Fodilhão — adoro! 

— Pois, pois adoras. Não foi o teu gato que tentou acasalar com a 

Purina na noite passada, com uma parede pelo meio e tudo. — Ri ‑me 

num lamento e voltei a pousar a cabeça na secretária, enquanto conti‑

nuávamos a rir. 

— Muito bem, vamos trabalhar — disse finalmente a Jillian, lim‑

pando as lágrimas dos olhos. — Tens de angariar estes clientes novos.  

A que horas é que eles chegam?

— Ah, o Sr. e a Sra. Nicholson chegam à uma hora da tarde. Já tenho 

a apresentação e as plantas prontas para lhes mostrar. Acho que vão  
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gostar muito da forma como redesenhei o quarto deles. Vamos conse‑

guir inserir uma pequena sala na suite e uma casa de banho privativa 

inteiramente nova. Está mesmo muito bom. 

— Acredito que sim. Podes mostrar ‑me todas as tuas ideias durante 

o almoço?

— Sim, tenho tudo tratado — respondi, enquanto ela se encaminha‑

va para a porta. 

— Sabes, Caroline, se conseguires ganhar este projeto, será muito 

importante para a empresa — disse ela, olhando para mim por cima dos 

óculos de armação de tartaruga. 

— Espera só até veres a minha ideia para a nova sala de cinema 

deles.

— Mas eles não têm uma sala de cinema.

— Pois não, ainda não têm — disse eu, arqueando as sobrancelhas 

com um sorriso travesso nos lábios. 

— Ótimo — disse ela, com ar aprovador, e foi ‑se embora para come‑

çar o seu dia de trabalho. 

Os Nicholsons eram definitivamente um casal que eu queria anga‑

riar — toda a gente queria. A Mimi tinha feito alguns trabalhos para  

a Natalie Nicholson, uma senhora de boas famílias, de sangue azul, 

quando reorganizara o seu escritório no ano anterior. Quando falaram 

em design de interiores, a Mimi recomendou ‑me e eu comecei imedia‑

tamente a tratar dos planos de renovação do quarto deles. 

Fodilhão. Pff. 

— Fantástico, Caroline, está simplesmente fantástico — elogiou a 

Natalie, enquanto a acompanhava a ela e ao marido até à porta da frente. 

Tínhamos passado quase duas horas a examinar os planos e decidimos 

alguns pontos ‑chave. O projeto ia ser muito entusiasmante. 

— Acha que é a designer certa para nós? — perguntou o Sam, com 

os olhos castanhos‑escuros a brilhar, ao mesmo tempo que colocava o 

braço em redor da cintura da mulher e brincava com o rabo de cavalo 

dela. 

— Digam ‑me vocês — respondi, a provocá ‑los um pouco e a sorrir 

a ambos. 
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— Acho que vamos adorar trabalhar consigo neste projeto — disse a 

Natalie. E demos um aperto de mão. 

Por dentro estava a dar mais cinco a mim mesma, mas por fora o 

meu rosto continuou compostíssimo. 

— Excelente. Entrarei em contacto convosco daqui a pouco tempo, 

para começarmos a estabelecer o plano de trabalhos — respondi, en‑

quanto lhes segurava a porta.

Fiquei à entrada, acenei ‑lhes e depois virei ‑me e deixei a porta fechar‑

‑se atrás de mim. Olhei de relance para a Ashley, a nossa rececionista. 

Ela ergueu as sobrancelhas, eu franzi as minhas também.

— E então? — perguntou ‑me.

— Ah, pois é. Consegui — suspirei e ambas demos um gritinho. 

A Jillian vinha a descer as escadas enquanto nós saltitávamos no 

átrio e parou de repente.

— O que se passa aqui? — perguntou, a sorrir. 

— A Caroline acabou de ser contratada pelos Nicholsons! — excla‑

mou novamente a Ashley.

— Oh, que bom. — A Jillian deu ‑me um abraço rápido. — Estou mui‑

to orgulhosa de ti, miúda — murmurou. E eu sorri. Sorri de satisfação. 

Regressei ao meu escritório a dançar e até fiz alguns movimentos 

mais atrevidos enquanto contornava a secretária. Sentei ‑me, dei meia‑ 

‑volta na cadeira e olhei para a baía lá fora.

Muito bem jogado, Caroline. Muito bem jogado. 

Naquela noite, quando saí para festejar o meu sucesso com a Mimi e 

a Sophia, posso ter bebido mais do que um par de margaritas. Continuei 

com shots de tequila, e ainda estava a lamber os grãos inexistentes de sal 

no interior do meu pulso quando elas me acompanharam até às escadas 

de minha casa. 

— Sophia, tu és tão bonita. Sabes disso, não sabes? — sussurrei, 

apoiando ‑me nela enquanto nos arrastávamos até casa. 

— Sim, Caroline, eu sou bonita. És muito boa a constatar o óbvio — 

disse. Com quase um metro e oitenta de altura e cabelos ruivos brilhan‑

tes, a Sophia tinha consciência da sua beleza.

A Mimi riu ‑se.
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— E tu, Mimi, és a minha melhor amiga. És tão pequenina! Aposto 

que era capaz de te levar no bolso. — Ri ‑me enquanto tentava encontrar 

o meu bolso. A Mimi era uma filipina baixinha com pele cor de carame‑

lo e o cabelo mais preto que existia. 

— Devíamos tê ‑la obrigado a parar depois do guacamole — resmun‑

gou a Mimi. — Nunca mais vai ter autorização para beber, a não ser que 

haja comida na mesa. — Arrastou ‑me pelos últimos degraus. 

— Não falem de mim como se eu não estivesse aqui — queixei ‑me, 

despindo o casaco e começando a desabotoar a blusa.

— Pronto, está bem, não vamos ficar nuas no corredor, OK? — dis‑

parou de volta a Sophia, tirando as minhas chaves da mala e abrindo a 

porta. Tentei dar ‑lhe um beijo no rosto, mas ela enxotou ‑me. 

— Cheiras a tequila e a repressão sexual, Caroline. Chega ‑te para 

lá!— Soltou uma gargalhada e ajudou ‑me a entrar em casa. Enquanto 

nos dirigíamos para o quarto, vi o Clive no parapeito da janela. 

— Olá, Clive. Como está o meu menino? — cantarolei. 

Ele olhou fixamente para mim e saiu para a sala de estar. Não apro‑

vava o meu consumo de álcool. Deitei ‑lhe a língua de fora. Deixei ‑me 

cair na cama e olhei para as minhas amigas, que ficaram à entrada. 

Estavam a sorrir para mim com aquele ar trocista de quem diz: «Estás‑

‑bêbeda ‑e ‑nós ‑não ‑por ‑isso ‑estamos ‑aqui ‑a ‑julgar ‑te». 

— Não olhem assim para mim, meninas. Já vos vi mais bêbedas do 

que isto, em muitas ocasiões. — Reparei que as minhas calças estavam 

a seguir o mesmo caminho da blusa, que já estava no chão. Se me per‑

guntarem porque é que mantive os sapatos de salto alto calçados, jamais 

saberei responder ‑vos. 

Elas puxaram o edredão para trás e rastejei para debaixo dos lençóis, 

olhando fixamente para as minhas amigas. Aconchegaram ‑me tão bem 

a roupa, que a única coisa que ficou de fora foram os meus olhos arrega‑

lados, as narinas e o cabelo desgrenhado. 

— Porque é que o quarto está a andar à roda? O que é que fizeram ao 

apartamento da Jillian? Se estragar alguma coisa, ela mata ‑me! — gritei, 

gemendo ao ver o quarto a girar. 

— O quarto não está a andar à roda. Acalma ‑te — disse a Mimi,  

a rir‑se, sentando ‑se ao meu lado e dando‑me uma palmadinha no ombro. 
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— E este barulho de batidas, o que é isto? — murmurei junto à axila 

da Mimi, que tinha feito uma excelente escolha de desodorizante.

— Não há batidas nenhumas, Caroline. Deves ter bebido mais do 

que pensámos! — exclamou a Sophia, sentando ‑se aos pés da cama.

— Não, Sophia, eu também estou a ouvir. Tu não estás? — disse  

a Mimi numa voz abafada.

A Sophia ficou em silêncio e pusemo ‑nos as três à escuta. Ouviu ‑se 

um bater distinto e a seguir um inconfundível gemido.

— Gatinhas, deitem ‑se, que estão prestes a conhecer o Fodilhão — 

disse ‑lhes. 

A Sophia e a Mimi arregalaram os olhos, mas deixaram ‑se ficar quietas. 

Seria a Palmadas? A Purina? Esperando que fosse a última, o Clive 

entrou no quarto e saltou para a cama. Fitou a parede com inabalável 

atenção. 

Ficámos os quatro na cama, à espera. Mal consigo descrever o espe‑

táculo sonoro a que fomos submetidas.

— Oh, Deus.

Pum.

— Oh, Deus.

Pum, pum.

A Mimi e a Sophia olharam para mim e para o Clive. E nós abaná‑

mos a cabeça — os dois, juro. Um sorriso lento espalhou ‑se pelo rosto 

da Sophia. Concentrei ‑me na voz que se ouvia do outro lado da parede. 

Era diferente… O tom era mais grave e, bem, não conseguia entender 

com exatidão o que ela estava a dizer. Mas não era a Palmadas, nem a 

Purina… 

— Humm, Simon — risinhos — aí — risinhos — mesmo — risi‑

nhos, risinhos.

Hã?

— Sim, sim — suspiros — sim! Porra, porra — risinhos e grito de 

vitória. — Ohhh, sim! 

Estava a rir. A rapariga ria ‑se enquanto dizia asneiras. 

E nós abafámos o riso enquanto ela se ria a caminho do que parecia 

ser o auge. O Clive percebeu que a sua amada não ia aparecer naquela 

noite e foi rapidamente para a cozinha. 
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— Mas o que diabo é isto? — murmurou a Mimi, com os olhos tão 

arregalados que pareciam tartes de maçã. 

— É a tortura sexual a que tenho assistido nas duas últimas noites. 

Vocês não fazem ideia — gemi, sentindo os efeitos da tequila. 

— A Risinhos teve este tratamento nas duas últimas noites? — per‑

guntou a Sophia a rir e a tapar a boca com a mão, à medida que mais 

gemidos e gargalhadas se ouviam através da parede.

— Oh, não, caramba! Esta noite é a primeira vez que tenho o prazer 

de ouvir esta. Na primeira noite ouvi a Palmadas. Era uma menina muito, 

muito marota, que precisou de uns açoites. E na noite passada o Clive co‑

nheceu o amor da vida dele quando a Purina fez a sua estreia connosco…

— Porque é que lhe chamas Purina? — interrompeu a Sophia. 

— Porque ela mia quando ele a faz vir ‑se — respondi, escondendo‑

‑me debaixo dos lençóis. A sensação de tontura estava a começar a de‑

saparecer e a ser substituída pela falta de sono que sentia desde que me 

mudara para aquele prédio de deboche. 

A Sophia e a Mimi afastaram ‑me os lençóis do rosto no preciso ins‑

tante em que a rapariga do outro lado gritava:

— Oh, meu Deus, isso é… é... — Ah! Ah! Ah! — tão bom!

— O tipo da casa ao lado consegue fazer uma mulher miar? — per‑

guntou a Sophia, erguendo uma sobrancelha. 

— Parece que sim — respondi a rir, sentindo a primeira onda de 

náuseas a abater ‑se sobre mim. 

— E porque é que ela se está a rir? Porque é que alguém havia de se 

rir quando está a ter este tratamento? — perguntou a Mimi. 

— Não faço ideia, mas é bom perceber que se está a divertir — disse 

a Sophia, a rir ‑se também de uma gargalhada bastante sonora. Bastante 

sonora era favor…

— Já viste este tipo? — perguntou a Mimi, ainda a fitar a parede.

— Não. Mas tenho tentado espreitar várias vezes pelo óculo da porta.

— Fico contente por saber que pelo menos um orifício nesta casa 

está a ter alguma utilidade — murmurou a Sophia. 

Fitei ‑a.

— És um encanto, Sophia. Só lhe vi a nuca, mais nada — respondi, 

ao sentar ‑me.
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— Uau, três mulheres em três noites. Ele tem cá uma resistência! — 

disse a Mimi, ainda a olhar para a parede com espanto. 

— É um bocado irritante, na verdade. Nem sequer consigo dormir! 

A minha pobre parede! — choraminguei, quando ouvi um gemido dele. 

— A tua parede? O que é que a tua parede tem que ver… — começou 

a perguntar a Sophia, mas eu levantei a mão. 

— Espera um bocadinho, por favor — disse. E ele começou a dar 

tudo o que tinha.

A parede começou a abanar com as batidas regulares, e os risinhos 

da rapariga foram ficando cada vez mais sonoros. A Sophia e a Mimi 

fitaram a parede em profundo espanto, enquanto eu abanava a cabeça. 

Ouvia o Simon a gemer e sabia que ele estava quase lá. Mas os ruí‑

dos dele foram rapidamente abafados pelos da sua amiga. 

— Oh — risinho — é isso — risinho — não — risinho — pares — 

risinho — não — risinho — pares — risinho — oh — risinho — suspiro 

— Deus — risinho — risinho — suspiros — suspiro — não — risinho 

— pares! — risinho.

Por favor, por favor, por favor, para!

Risinho ‑fungadela. 

E com um último risinho e um gemido, o silêncio espalhou ‑se pela 

terra. A Sophia e a Mimi olharam uma para a outra. 

— Oh… — disse a Sophia.

— Meu… — disse a Mimi.

— Deus! — disseram as duas. 

— E é por isto que não consigo dormir — suspirei. 

Enquanto recuperávamos da Risinhos, o Clive regressou e começou 

a brincar num canto do quarto com uma bola de algodão.

Risinhos, acho que te detesto mais do que às outras…
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capítulo 4

As noites seguintes foram abençoadamente silenciosas. Não houve 

batidas, palmadas, miados ou risinhos. É verdade que de vez em 

quando o Clive parecia andar um pouco abatido, mas de resto tudo esta‑

va a correr muito bem no apartamento. Já tinha conhecido alguns vizi‑

nhos, incluindo o Euan e o Antonio, que viviam no piso de baixo. Não 

ouvia nem via o Simon desde a noite com a Risinhos e, embora estivesse 

grata pelas noites de sono perfeito, também estava curiosa com o desa‑

parecimento dele. O Euan e o Antonio apressaram ‑se a esclarecer ‑me.

— Querida, espera só até veres o nosso maravilhoso Simon. Que es‑

pécime! — exclamou o Euan. O Antonio tinha ‑me visto no átrio quando 

eu me dirigia ao meu apartamento e rapidamente me pôs um cocktail 

nas mãos. 

— Oh, sim. Ele é deslumbrante! Se eu fosse uns aninhos mais novo 

— cantarolou o Antonio, abanando ‑se enquanto o Euan olhava para ele 

por cima do Bloody Mary.

— Se fosses uns aninhos mais novo, fazias o quê? Por favor. Jamais 

estarias ao nível do Simon. Ele é bife da vazia e nós, meu amor, há que 

encarar o facto, somos salsichas. 

— Tu lá sabes — riu ‑se o Antonio, levando o talo de aipo à boca com 

ar atrevido. 

— Cavalheiros, por favor. Contem ‑me mais coisas sobre este tipo. 

Admito que, depois do espetáculo que ele armou no início da semana, 
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estou um pouco intrigada com o homem que está por detrás de tanta 

investida. 

Acabei por ceder e contei ‑lhes tudo o que sabia sobre as aventuras 

noturnas do Simon, porque percebi que, se não o fizesse, eles também 

não me contavam nada. Ficaram tão presos nas minhas palavras como 

uma camisola de gola alta num sutiã demasiado apertado. Contei ‑lhes 

sobre as mulheres com quem ele tinha feito o amor e eles contaram ‑me 

também algumas coisas. 

O Simon era fotógrafo freelancer que viajava um pouco por todo  

o mundo. Presumiam que estivesse agora a fazer algum trabalho, o que 

explicava a qualidade do meu sono. Ele trabalhava em projetos para o 

Discovery Channel, a Cousteau Society, a National Geographic — todas 

as empresas mais importantes. Já ganhara prémios pelos seus trabalhos 

e até passara algum tempo a cobrir a Guerra do Iraque, há alguns anos. 

Quando andava em viagem, deixava sempre o carro em casa: era um 

velho Land Rover Discovery, meio amolgado, como aqueles que se encon‑

tram nos confins de África. O tipo de carro que as pessoas conduziam 

antes de os yuppies tomarem conta deles. 

Com as coisas que o Euan e o Antonio me contaram — o carro, o traba‑

lho e a estação internacional de orgasmos do outro lado da parede —, estava 

a começar a formar uma imagem deste homem que ainda não conseguira 

ver. E estaria a mentir se dissesse que não me sentia cada vez mais intrigada.

Certo dia, já ao fim da tarde, depois de deixar algumas amostras de 

azulejos na casa dos Nicholsons, decidi ir a pé para casa. O nevoeiro já 

se levantara, revelando a cidade, e estava um entardecer agradável para 

caminhar. Quando dobrei a esquina para o meu apartamento, vi que o 

Land Rover já não estava no local habitual, atrás do edifício. O que signi‑

ficava que andava por aí.

O Simon estava de regresso a São Francisco. 

Apesar de me ter preparado para mais uma ronda de batidas na pare‑

de, os dias que se seguiram foram bastante calmos. Trabalhei, caminhei  
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e cuidei do Clive. Saí com as minhas amigas, fiz um espetacular pão de 

curgete na minha Kitchen Aid e passei algum tempo a planear as minhas 

férias. 

Todos os anos escolhia uma semana e ia sozinha de férias para um 

sítio qualquer. Tinha de ser um lugar excitante e nunca ia duas vezes 

para o mesmo sítio. Um ano, passei a semana a caminhar em Yosemite. 

Outro, fui dançar tirolesa por entre a copa das árvores da floresta tropi‑

cal, numa eco reserva da Costa Rica. Outro ainda, optei por fazer mer‑

gulho no Belize. E este ano… ainda não sabia bem o que queria fazer. 

Ir à Europa estava a tornar ‑se proibitivamente caro, dado o estado da 

economia atual, por isso não era opção. Pensei em ir ao Peru, porque 

sempre quis ver Machu Picchu. Tinha bastante tempo para decidir, mas 

metade da piada estava em planear as férias. 

Também passava uma quantidade absurda de tempo a espreitar pelo 

óculo da porta. Sim, é verdade. Sempre que ouvia uma porta a fechar ‑se, 

ia a correr. O Clive olhava para mim com um sorriso sarcástico. Ele sabia 

exatamente o que eu estava a fazer. Mas o que o levava a julgar ‑me, ja‑

mais saberei, porque de cada vez que ouvia barulho nas escadas também 

arrebitava as orelhas. Ainda estava à espera da sua Purina. 

Continuava sem conseguir ver o Simon. Um dia, cheguei à porta a 

tempo de o ver entrar no apartamento, mas a única coisa que apanhei 

foi uma t ‑shirt preta e uma melena de cabelo escuro. E mesmo este 

podia ser louro‑escuro — era difícil dizer, com a luz difusa do corredor. 

Precisava de uma luz melhor para a investigação. 

Noutra ocasião, vi o Land Rover a afastar ‑se do passeio quando do‑

brei a esquina do edifício, depois de um dia de trabalho. Ia mesmo a 

passar por mim! Quando estava prestes a olhá ‑lo pela primeira vez,  

a ver finalmente o homem por detrás do mito, tropecei e caí no passeio. 

Felizmente, o Euan viu ‑me e foi ajudar ‑me; a mim, ao meu ego ferido 

e ao rabo dorido. Ajudou ‑me a levantar do betão e levou ‑me para casa, 

onde me deu um analgésico e um uísque. 

Naquela noite, tudo permaneceu tranquilo. Sabia que o Simon es‑

tava em casa e de vez em quando até o ouvia: uma cadeira a arrastar no 

chão, uma ou outra gargalhada. Mas não havia harém; logo, não ouvi 

batidas na parede. 
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Porém, dormíamos juntos a maior parte das vezes. Ele ouvia Duke 

Ellington e Glenn Miller do seu lado da parede e eu ficava deitada do 

meu lado, a ouvir a música dele sem a menor vergonha. O meu avô 

costumava ouvir os seus velhos discos constantemente e os estalidos da 

agulha sobre o vinil eram um som reconfortante enquanto adormecia 

com o Clive enroscado ao meu lado. Tenho de dizer o seguinte em rela‑

ção ao Simon: o seu gosto musical era bom. 

Mas esta calma e sossego eram demasiado bons para durarem mui‑

to tempo, e os portões do inferno voltaram a abrir ‑se algumas noites 

depois. 

Primeiro, fui premiada com mais uma ronda de Palmadas. Ela 

tinha ‑se portado muito mal novamente e merecia, sem dúvida, o corre‑

tivo que recebeu — uma sessão que durou pelo menos meia hora e que 

acabou com gritos de… 

— É isso! Aí mesmo. Deus, sim, é mesmo aí!

A seguir, a parede começou a abanar. Nesta noite fiquei acordada,  

a revirar os olhos e a sentir ‑me cada vez mais frustrada. 

Na manhã seguinte, através do óculo da porta, vi a Palmadas a sair e  

pude pela primeira vez observá ‑la com toda a clareza. De rosto corado  

e brilhante, era uma rapariga delicada, baixinha e arredondada, com ancas e  

coxas curvilíneas e um rabo verdadeiramente generoso. Como era baixa 

— mesmo baixinha —, era um pouco roliça. Tinha de se pôr em bicos dos 

pés para beijar o Simon, e eu nem o vi, porque fiquei a observá ‑la enquan‑

to se afastava. Fiquei maravilhada com o gosto dele por mulheres. Ela era 

exatamente o oposto do que pude ver na Purina, que parecia uma modelo. 

Prevendo que esta não tardaria a vir ao castigo, na noite seguinte 

dei ao Clive uma meia cheia de erva para gatos e uma taça de atum.  

A minha esperança era deixá ‑lo meio bêbedo e cansado antes que a ação 

começasse. Mas os meus mimos tiveram o efeito oposto. O gato estava 

pronto para a festa assim que os primeiros acordes da Purina se fizeram 

ouvir, por volta da 1h15 da manhã.

Se o Clive pudesse vestir um pequeno casaco de cerimónia, tê‑lo‑ia 

feito. 

Andou pelo quarto, a saltitar de um lado para o outro junto à pare‑

de, com um ar descontraído. Mas, quando a Purina começou os seus  
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miados, foi incapaz de se conter. Lançou ‑se novamente à parede. Saltou 

da mesa de cabeceira para a cómoda, da cómoda para a prateleira, es‑

calou almofadas e até o candeeiro para se aproximar da sua amada. 

Quando percebeu que não conseguia passar para o outro lado, fez ‑lhe 

uma serenata como se fosse um estranho Barry White felino, com os 

seus miados a fazerem eco nos dela. 

Quando as paredes começaram a abanar e o Simon estava quase a 

chegar ao seu destino, fiquei espantada com o seu controlo e concentra‑

ção, apesar do barulho que o gato fazia. Certamente, se eu os ouvia, eles 

também conseguiam ouvir o Clive a miar daquela forma. Embora ad‑

mita que, se fosse eu a ser empalada pelo Espantoso Fodilhão, também 

ignoraria os ruídos…

Porém, naquele preciso momento não estava a ser empalada por 

nada nem ninguém, a não ser pela minha fúria. Estava cansada, excita‑

da, sem ter uma perspetiva de escape à vista, e o meu gato tinha agora 

um cotonete na boca que se assemelhava assustadoramente a um mi‑

núsculo cigarro. 

Depois de uma curta noite de sono, na manhã seguinte arrastei ‑me 

para o óculo da porta, para mais uma ronda de Observação de Harém. 

Fui recompensada com uma breve imagem de perfil do Simon enquanto 

se inclinava para dar um beijo de despedida à Purina. Foi rápido, mas foi 

o suficiente para lhe ver o queixo: forte, definido, bom. Tinha um quei‑

xo estupendo. A melhor coisa daquele dia foi o avistamento do queixo.  

O resto foi tudo uma merda. 

Primeiro, houve um problema com o empreiteiro na casa dos 

Nicholsons. Segundo parecia, o homem não só fazia pausas para o al‑

moço demasiado longas, como todos os dias fumava charros no sótão 

deles. Todo o terceiro piso da casa cheirava a um concerto dos Grateful 

Dead.

Depois, uma palete inteira de mosaicos para o chão da casa de banho 

chegou estalada e com cantos partidos. O tempo necessário para voltar 

a encomendar e receber o novo material atrasava cerca de duas semanas 

todo o projeto, logo, não havia a menor hipótese de o acabarmos dentro 

do prazo. Sempre que é necessário fazer trabalhos de construção, os pra‑

zos são uma estimativa. Porém, eu nunca falhara um prazo de entrega e, 
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uma vez que este projeto era tão importante, deixava ‑me a ferver (e não 

de uma maneira boa) saber que não podia fazer mais nada para apres‑

sar as coisas — a não ser que voasse para Itália e trouxesse os malditos 

mosaicos às costas. 

Depois de um almoço rápido, durante o qual entornei uma bebida 

gaseificada inteira no chão, num momento verdadeiramente humilhan‑

te para mim, voltei ao trabalho e parei numa loja à procura de umas 

botas novas. Planeara umas caminhadas nas Marin Headlands durante 

o fim de semana. 

Enquanto examinava as botas disponíveis, senti uma respiração 

quente junto à orelha.

— Olá, linda — ouvi e fiquei petrificada de terror. Senti imagens 

a regressarem à minha memória e comecei a ver manchas. Senti frio 

e calor ao mesmo tempo, e a experiência mais horrível da minha vida 

passou ‑me rapidamente pelos olhos. Depois virei ‑me e vi…

O Cory Weinstein. O idiota de metralhadora que me roubou o O.

— Caroline, quem é vivo sempre aparece — cantarolou ele, canali‑

zando o seu Tom Jones interior. 

Engoli em seco e esforcei ‑me por manter a compostura. 

— Cory, que agradável ver ‑te. Como estás? — consegui dizer. 

— Não me posso queixar. Ando a fazer visitas aos restaurantes como 

representante do meu velhote. E tu, como estás? Como te trata o mundo 

da decoração?

— O mundo do design, e está a correr bem. Na verdade, estava mes‑

mo a voltar para o trabalho, por isso, se me dás licença — balbuciei, 

começando a passar por ele. 

— Ei, não tenhas pressa, coisa linda. Já almoçaste? Posso arranjar‑

‑te desconto numa pizzaria que fica a poucos quarteirões daqui. Cinco 

por cento, parece ‑te bem? — perguntou ‑me. Se fosse possível uma voz 

pavonear ‑se, era exatamente isso que a voz dele fazia.

— Uau, cinco por cento. Por muito que seja tentador, vou dispensar 

— disse, com uma risada.

— Então, Caroline, quando posso voltar a ver ‑te? Aquela noite… ca‑

ramba. Foi mesmo muito bom, não foi? — Piscou ‑me o olho e tudo em 

mim pedia que ele se afastasse. 
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— Não. Não, Cory. E bolas, não mesmo — disse de rajada, sentindo 

um gosto amargo na boca. Vi clarões com a imagem dele a entrar e a sair, 

a entrar e a sair. A minha vagina gritou em autodefesa. É verdade que a 

nossa relação atual não era a melhor, mas, mesmo assim, sabia como ela 

tinha medo da metralhadora. Não, enquanto eu mandasse, não. 

— Oh, vá lá, bebé. Vamos fazer magia — sussurrou ele. 

Inclinou ‑se para mim e eu percebi que tinha comido salsichas há 

pouco tempo. 

— Cory, devias saber que estou prestes a vomitar ‑te os sapatos, por 

isso, se fosse a ti, recuava. 

Ele empalideceu e cedeu. 

— E, só para que fique registado, preferia agrafar a cabeça à parede a 

voltar a fazer magia contigo. Tu, eu e o desconto de cinco por cento? Não 

vai acontecer. Adeusinho, sim? — disse, com os dentes cerrados, antes 

de sair da loja. 

Voltei ao trabalho com passadas pesadas, zangada e sozinha. Não ha‑

via mosaicos italianos, botas de caminhada, homens ou O para ninguém. 

Passei a noite no sofá, meio rezingona. Não atendi o telemóvel. Não 

fiz jantar. Comi um resto de comida tailandesa que mandara vir no dia 

anterior e rosnei ao Clive quando ele tentou roubar ‑me um camarão.  

Ele fugiu para um canto e ficou a fitar ‑me debaixo de uma cadeira. 

Vi a Barefoot Contessa, que normalmente me animava. Naquela noi‑

te, fez sopa francesa de cebola e depois levou a sopa para a praia, para 

almoçar com o marido, Jeffrey. Normalmente, quando os via, sentia ‑me 

inundada de um carinho interior. Eles ficavam tão bem juntos. Mas, na‑

quela noite, deixaram ‑me enjoada. Eu queria estar numa praia em East 

Hampton, embrulhada numa mantinha a comer sopa com o Jeffrey.

Raios partam o Jeffrey. Raios partam a Barefoot Contessa. Raios par‑

tam a merda do takeaway solitário. 

Quando já era tarde o suficiente para justificar a ida para a cama e 

dar aquele dia terrível por encerrado, arrastei ‑me derrotada para o quar‑

to. Fui buscar um pijama e apercebi ‑me de que ainda não tinha lavado 

roupa. Bolas. Procurei na gaveta alguma coisa para vestir, não importava 

o quê. Tinha muitas roupas de dormir sensuais, vindas dos tempos em 

que eu e os meus Os ainda nos encontrávamos com frequência. 
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Procurei e revirei a gaveta até finalmente encontrar um baby ‑doll 

cor ‑de ‑rosa. Era amoroso, cheio de folhos mas, apesar de antigamente 

adorar dormir com lingerie bonita, agora detestava. Era uma lembrança 

física do meu prazer perdido, que há já algum tempo não tentava encon‑

trar. Talvez fosse aquela a noite. Lá tensa estava eu. Ninguém apreciaria 

mais a libertação do que eu. 

Enxotei o Clive e fechei a porta. Ninguém precisava de testemunhar 

aquilo. 

Pus música dos INXS, uma vez que precisava de toda a ajuda possí‑

vel. O Michael Hutchence deixava ‑me sempre lá perto. Subi para a cama, 

dispus as almofadas atrás de mim e deslizei para dentro dos lençóis. As 

pernas despidas tocaram no algodão fresco. Não há nada como a sensação 

de pernas acabadas de depilar sobre um bom algodão. Afinal, talvez isto 

fosse uma boa ideia. Fechei os olhos e procurei respirar suavemente. Nas 

últimas vezes que tentara encontrar o meu O, acabei por ficar tão absolu‑

tamente frustrada, que, no fim, estava à beira das lágrimas. 

Naquela noite, reuni as fantasias habituais. Comecei com um pouco 

de Catalano, deixando que as mãos deslizassem por baixo da bainha do 

baby ‑doll e depois subissem até aos seios. Enquanto pensava no Jordan 

Catalano/Jared Leto a beijar a Angela Chase/Claire Danes na cave do 

liceu, imaginei que tudo se passava comigo. Senti os beijos dele, quen‑

tes e pesados, sobre os meus lábios, e a mão que passava pela minha 

pele em direção aos mamilos era agora a mão dele. Quando os dedos do 

Jordan começaram a acariciar ‑me, senti aquele puxão familiar na barri‑

ga a aquecer ‑me o corpo. 

Com os olhos ainda fechados, a imagem mudou para o Jason 

Bourne/Matt Damon que me assaltava a pele. Éramos só os dois, a fugir 

do governo, e a nossa ligação física mantinha ‑nos vivos. Os dedos do 

Jason viajaram com leveza pela minha barriga e deslizaram para dentro 

das cuecas. Sentia que o meu toque estava a resultar. Alguma coisa den‑

tro de mim acordava. Arquejei quando percebi que era altura de receber 

o Jason e o Jordan. 

Jesus. A ideia de ter os dois juntos a tocarem ‑me em busca do O per‑

dido fez ‑me estremecer a sério. Soltei um gemido e decidi passar para a 

artilharia pesada. 
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Fui para o Clooney. Imagens rápidas do Clooney inundavam ‑me o 

pensamento à medida que os meus dedos se torciam e contorciam, me 

provocavam e instigavam. Danny Ocean… George de Os Factos da Vida…

E, a seguir, atirei ‑me de cabeça.

O Dr. Ross. Terceira temporada do Serviço de Urgência, depois de 

retificarem o corte de cabelo do Ceaser. Humm… soltei gemidos e suspi‑

ros. Estava a funcionar. Estava a ficar realmente excitada. Pela primeira 

vez em muitos meses, o meu cérebro e o resto do meu corpo pareciam 

estar em sintonia. Virei ‑me de lado, com a mão no meio das pernas, 

enquanto via o Dr. Ross ajoelhado à minha frente. Humedeceu os lábios 

e perguntou ‑me quando tinha sido a última vez que alguém me fizera  

gritar. 

É que não fazes ideia. Faz ‑me gritar, Dr. Ross.

Por trás dos meus olhos firmemente fechados, vi ‑o inclinar ‑se na 

minha direção, com a boca cada vez mais perto. Afastou ‑me suavemente 

os joelhos e beijou ‑me o interior das coxas. Conseguia sentir efetiva‑

mente a sua respiração nas minhas pernas, o que me fez estremecer.

Abriu a boca e vi a sua língua perfeita de Clooney a estender ‑se para 

me provar.

Pum.

— Oh, meu Deus.

Pum, pum.

— Oh, meu Deus.

Não. Não. Não! 

— Simon… humm — risinho. 

Não podia acreditar nisto. Até o Dr. Ross estava com uma expressão 

confusa. 

— Isto — risinho — é tão — risinho — bom… AHHHH!

Gemi quando senti o Dr. Ross a abandonar ‑me. Estava húmida, 

frustrada, e agora o Clooney pensava que alguém estava a rir‑se dele. 

Começou a recuar…

Não, não me deixes, Dr. Ross. Tu, não!

— É isso! É isso! Oh… oh… AHHHH!

As paredes começaram a abanar e a cama voltou a estremecer.

Pronto, acabou ‑se. Vê lá se te ris disto, ó cabra…
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Levantei ‑me com dificuldade, deixando desaparecer o Catalano,  

o Bourne e o sempre amoroso Dr. Ross em nuvens de fumo impregna‑

das de testosterona. Abri a porta de repente e saí do quarto. O Clive es‑

tendeu uma pata e estava prestes a criticar ‑me por o ter deixado cá fora, 

mas, quando viu a minha cara, achou mais sensato deixar ‑me passar.

Encaminhei ‑me para a porta da frente, com os calcanhares a bate‑

rem no chão de madeira. Estava furiosa. Estava lívida. Tinha ficado tão 

perto. Abri a porta da frente com a força de mil Os zangados que durante 

séculos viram negada a sua libertação. Comecei a bater com toda a força 

na porta do lado. Bati com força e por muito tempo, como o Clooney es‑

tivera prestes a fazer comigo. Voltei a bater, uma e outra vez, sem nunca 

desistir, sem nunca abrandar. Ouvi passos a percorrer o chão, mas mes‑

mo assim não parei de bater. A frustração daquele dia, da semana, de 

meses sem Os libertou ‑se sozinha, com uma força que nunca ninguém 

vira antes. 

Ouvi fechaduras a girar e correntes a deslizar, mas continuei a bater. 

E comecei a gritar:

— Abre a porta, idiota, senão trespasso a parede!

— Tem lá calma. Para com as batidas! — ouvi o Simon dizer.

A porta abriu ‑se de rompante e fitei ‑o. Ali estava ele. O Simon.

Com a silhueta recortada pela luz do interior da casa, o Simon estava 

a segurar a porta com uma mão e a outra agarrava um lençol branco em 

redor da cintura. Olhei para ele de cima a baixo, com a mão ainda no ar, 

de punho cerrado a latejar por ter batido com tanta força. 

O cabelo dele era preto como carvão e estava levantado, provavel‑

mente onde as mãos da Risinhos agarravam enquanto ele investia con‑

tra ela. Os olhos eram de um azul penetrante e as maçãs do rosto tão 

fortes como o queixo. E para completar o pacote? Lábios inchados de 

tanto beijar e uma barba de três dias. 

Jesus, a barba de três dias. Como é que me tinha escapado naquela  

manhã?

Olhei intensamente para o corpo alto e esguio dele. Estava bron‑

zeado, mas não era um bronze premeditado — era natural, de rua, um 

bronzeado de homem fustigado pelos elementos. O peito subia e des‑

cia ofegante e a pele estava coberta por uma camada de suor de sexo. 
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Quando os meus olhos desceram, vi um tufo de pelo escuro no fundo 

do tronco, mesmo junto ao lençol. Por baixo dos abdominais perfeitos. 

Por baixo daquele V que alguns homens têm e que nele não parecia es‑

tranho nem demasiado trabalhado. 

Ele era deslumbrante. Claro que era. E porque é que tinha de ter 

aquela barba? 

Arquejei inadvertidamente à medida que os meus olhos desceram 

mais do que eu queria. Mas senti ‑os atraídos cada vez mais para baixo, 

como se houvesse um íman a puxá ‑los. Por baixo do lençol — que já 

estava mais descido nas ancas do que a lei devia permitir. 

Ele.

Ainda.

Estava.

Duro.




