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UM

Não começa com um beijo. Começa com o toque dos nós dos dedos, 
enterrados sob um montículo de flocos de milho. É então que ele olha 
para ela, e algo muda. 

Naomi ainda não sabe o nome dele. Nem quer. Saber que se chama 
David ou Paul iria diminuí-lo, de alguma forma. Como todas as perso-
nagens de fantasia, tem ombros largos. Cabelo espesso. Tudo nele é 
robusto. Sem gordura. Rijo. Traz sempre uma volumosa camisa xadrez 
por cima de uma t-shirt, pelo que ela o apelidou de Lenhador. Já muitas 
vezes se questionara se as educadoras do infantário o conhecerão pelo 
mesmo nome. Provavelmente, são demasiado novas para saberem o 
que é um lenhador. São demasiado novas para ele. Talvez a roupa seja 
uma escolha consciente. Talvez ele saiba o poder que aquela indumen-
tária arquetípica tem.

Naomi sente o calor de um rubor, pelo que pega em Prue,  retirando-a 
do recinto de brincadeiras, e dirige-se para o outro lado da sala, com 
a menina a debater-se, deixando flocos de milho atrás de si, como miga-
lhas de pão num labirinto. Olha para trás, para o Lenhador, entretido 
com o filho, que se ri e contorce de deleite, enquanto o pai lhe atira 
punhados de cereais à cara. Os olhos dele voltam a fixar-se nos dela, no 
preciso momento em que Prue consegue escapar-se-lhe do colo. Num 
rápido movimento, Naomi lança os braços para as costas da menina, 
impedindo-a de cair de cabeça no pavimento eximiamente limpo. Ergue 
sardonicamente as sobrancelhas ao Lenhador — Crianças. As feições 
dele estão firmes, talvez o maxilar se tenha retesado. Não quer a cum-
plicidade da progenitora preocupada. Quer outra coisa.
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DOIS

Naomi deita apressadamente leite numa tigela com aveia e iogurte e 
leva-a para a cadeirinha de refeições, colocando um ponto final nas 
lágrimas de Prue. O rosto enrugado da menina suaviza-se, revelando 
uma pele tão lisa que o sol que entra pelas portas duplas parece formar 
um halo à sua volta. Como pode sequer existir algo tão perfeito quanto 
a pele da sua filha? 

Mira longamente a menina, o seu corpinho adoravelmente rechon-
chudo, antes de se obrigar a deixar a ilha da cozinha e dirigir-se à sala de 
estar. Mantém os olhos nas tábuas do soalho e nas suas proeminências, 
abre o roupão — o roupão dele — e estende-se no sofá que herdaram, 
acomodando-se. Olha para o lado, para as costas nuas do marido, a pele 
repuxada sobre a coluna — uma visão irreconhecível em relação às cos-
tas que ela julgava conhecer. O traseiro… dois montes de gordura flácida.

— Bolha, bolha, bolha… pum — canta Prue, na cozinha.
Charlie suspira, exasperado, abanando a cabeça. 
— Não vai acontecer, pois não? — Naomi tenta dizê-lo no tom o 

mais objetivo possível, mas sente a onda de raiva que a toma por dentro. 
Ele vira a cabeça para ela, apenas ligeiramente, mantendo-se de perfil, 
mantendo o corpo escondido dela. Abre a boca para falar, mas não diz 
nada. — É assim tão difícil fazeres amor com a tua mulher? 

Ele vira-se de novo para a lareira e solta um arrastado e sussurrado 
«foda-se». Da cozinha, ouve-se um lamuriar.

— Colher. Colher. Colheeer.
Prue transmite a sua mensagem, e, perante a ausência de resposta, 

um lamento desesperado soa como uma sirene por toda a casa. 
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— Tem de ser hoje — diz Naomi, sentando-se e apertando a parte 
de cima do roupão, sabendo como é impossível mostrar autoridade com 
as mamas à mostra.

— Ela está a chorar — replica Charlie, de braço esticado na direção 
da cozinha. — Não consigo… Fazes ideia de como é difícil para mim?

— Estás a falar a sério?!
Naomi está a forçá-lo a fazer aquilo, mas não se compadece. Tem 

de ser nesse dia. Têm de fazer amor nesse mesmo dia, pois ele mal o 
conseguiu na noite passada, e a aplicação de ovulação no telemóvel dela 
diz que à noite será demasiado tarde. Tem de ser nesse mesmo dia. 
As lamúrias de Prue intensificam-se.

— Não é só estalar os dedos…
— O que é que queres? Preliminares? Já não temos 25 anos, por 

amor de Deus, Charlie! — Parece-lhe que ele vai começar a chorar, 
pelo que ela se levanta de um salto do sofá cinzento-acastanhado e 
dirige-se ao corredor para ir acorrer à filha queixosa. — Tens de ficar 
operacional.

— Achas mesmo que vamos conseguir?
— Tem de ser hoje. Sabes bem que tem de ser hoje. Além do mais, 

prometeste-me — grita-lhe ela pelo corredor fora, antes de chegar à 
filha. — Deixaste cair a colher, querida?

— Colheeer. — Prue entoa a tragédia do utensílio perdido como 
uma carpideira profissional. O amor irrompe pela nuvem de raiva de 
Naomi.

— Vou buscar-te à hora de almoço; podemos voltar para aqui e 
depois dou-te boleia para o trabalho — diz Charlie, da sala de estar. 

Naomi imagina-o, com um ar desamparado, como uma vítima de 
stress pós-traumático, o traseiro encostado à janela de sacada. Finge 
roubar o pequeno-almoço de Prue.

— Nãããão! — berra Prue, ameaçando guinchar ainda mais. 
Naomi devolve-lhe a colher, e a menina recosta-se na cadeira alta 

e começa a comer, como um Henrique VIII em miniatura.
— Eu arranjo maneira — soa uma voz fraca, como que vinda de 

outra dimensão. 
Ela sabe que lhe devia demonstrar algum sinal de afeto, de compre-

ensão, qualquer coisa. Mas não consegue. Não consegue, fisicamente. 
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— Está bem.
Charlie surge à porta da sala de estar, e ficam a olhar um para o outro 

através do corredor, tetos altos e hectares entre os dois.
— Desculpa — diz ele.
— Certo.
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TRÊS

Qual é o momento ideal para a conceção?
O que sabemos?

i) O esperma fertiliza o óvulo.

ii)  Após a libertação do óvulo, há uma janela de 24 horas em que o ponto i) 

pode acontecer.

O que não sabemos:

•  Quando ocorre exatamente a ovulação? Cerca de duas semanas antes do 

período seguinte? Ciclo de 28 dias = 14.º dia.

•  Quanto tempo pode o esperma sobreviver no útero?

•  Que fatores afetam a motilidade do esperma, também conhecida como 

«capacidade de movimentação»? O stress? O humor? A alimentação?

•  Quanto tempo é necessário entre as ejaculações para o esperma se regenerar?

•  É melhor ter uma carga grande no dia em que o óvulo desce ou várias cargas 

mais pequenas nesse dia e nos dias antes e depois?

•  Como é que temos capacidade para inventar smartphones e não conse-

guimos obter instruções perentórias acerca do procedimento mais crucial 

para a sobrevivência da nossa espécie?!

Há um ano que estavam a tentar, e Naomi passara quase todas as noi-
tes debruçada sobre a Internet, à procura de respostas. Não encontrava 
consensos. Várias descobertas pelo caminho tinham-na levado a corri-
gir o calendário diversas vezes, mas, na verdade, estas mudanças eram 
frequentemente mais inspiradas por inquietude do que por evidências 
empíricas. 
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Tentou envolver Charlie no planeamento, lendo-lhe estudos de fer-
tilidade da Califórnia, bem como relatos com previsões inovadoras de 
ovulação da Escandinávia. Chegara mesmo a partilhar com ele conse-
lhos do século xviii para mulheres estéreis, tentando diverti-lo e levá-lo 
a empenhar-se. Charlie assentia sempre, emitindo murmúrios como 
se a estivesse a ouvir, mas ela sabia que, se o testasse, ele teria bastante 
mais a dizer sobre o episódio de Grand Designs que estava a dar na tele-
visão do que sobre a sua pesquisa acerca do que deveriam fazer para 
conceber um segundo filho. 

Naomi havia decidido que iriam ter relações sexuais seis vezes, em 
volta do dia da ovulação: três dias antes, dois dias antes, um dia antes, 
duas vezes no dia da ovulação, e, por último, no dia seguinte. Quando 
leu um estudo onde se dizia que o esperma era, na maioria das vezes, 
ineficaz após estar três dias no útero, fumou três cigarros seguidos para 
esquecer os quatro meses de cargas de «reserva» que haviam desperdi-
çado no quinto dia após a ovulação.

Com Prue, tinham conseguido sem saberem sequer que havia um 
momento ideal. Tão facilmente. Noite sim, noite não, depois de Naomi 
voltar do escritório e de Charlie regressar da sua unidade, jantavam — 
legumes e um qualquer tipo de cereal com abacate ou feta, alternada-
mente — e depois iam para a cama e faziam sexo rápida e intensamente. 
Era uma rotina, mas, como nunca fora codificada nem discutida, nem 
sequer parecia sê-lo. 

Antes de se casarem, faziam amor cerca de duas vezes por mês e 
fornicavam três, talvez quatro vezes. Ficaram ambos encantados por 
subirem a quota para criarem aquilo que viria a gerar Prue. Conferia 
um brilho convincente aos olhos de Charlie quando exaltava as virtudes 
da vida de recém-casado perante os amigos menos adultos. 

O sexo extra deixava Naomi otimista. Casara com o homem que 
amava, um indivíduo bonito, com um admirável cérebro técnico que a 
envaidecia, e que queria ter filhos. Três filhos. Tal como ela. 

Tinha 30 anos, na altura. Para ser sincera consigo própria e com 
Charlie — e fora-o, dizendo-lhe, no início da relação, que queria come-
çar a ter filhos aos 20 e poucos anos —, já era mais tarde do que planeara. 
Três filhos, a um ritmo de um filho a cada dois anos, ou dois anos e 
meio, significava que, começando com tal atraso, não  conseguiria tê-los 
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todos antes dos 35 anos. Já perdera a conta ao número de blogues, arti-
gos e estudos de investigação que lera sobre o aumento das hipóteses de 
complicações na gravidez e no parto para uma mulher após os 35 anos.

«A minha mãe teve-me com 39 anos», dizia-lhe Charlie, sempre 
que Naomi mencionava o facto. Dois anos após o início da relação, ela 
encontrou um estudo da Universidade do Nebrasca segundo o qual, 
quando uma pessoa andava ansiosa — e Naomi admitia perfeitamente 
que se preocupava demasiado com as coisas —, e lhe diziam que «vai 
ficar tudo bem», isso era duplamente pior para a ansiedade do que qual-
quer outra afirmação. Imprimiu o estudo e colou-o na porta do frigorí-
fico, e sempre que a atitude de «copo meio cheio» de Charlie assomava, 
ela apontava-lho, lançando-lhe um olhar incisivo. Aquilo fazia-o sem-
pre rir. Toda a cena — a pesquisa, o ter imprimido o estudo, o tê-lo 
afixado no frigorífico, a repreensão silenciosa pela sua transgressão — 
representava absolutamente o comportamento típico da maravilhosa 
maníaca por quem se apaixonara. 

Costumavam rir a toda a hora; costumavam falar sobre como se 
riam mais do que os outros casais que conheciam. Brigavam sempre 
como cão e gato, mas, ainda assim, costumavam rir. Estavam a tentar 
ter um filho, e Naomi sentia-se otimista quanto ao futuro deles como 
casal. A família unida. A família que ela planeara ao longo de toda a sua 
infância de filha única. A família com que sonhara, enquanto empur-
rava o carrinho de bebé de brincar à volta de New Forest, ainda nem 
3 anos tinha, estava prestes a tornar-se realidade. Depois, tornou-se efe-
tivamente realidade. O período não veio. Fizeram o teste juntos. Charlie 
conseguiu estragá-lo, mas ela tinha outro, e o teste disse-lhes que estava 
grávida. Ficaram imensamente felizes. Naomi estava feliz, embora um 
pouco assustada; Charlie parecera genuinamente feliz.

Felizes para Sempre.indd   15Felizes para Sempre.indd   15 02/03/20   09:4802/03/20   09:48



16

QUATRO

Soa uma campainha. Naomi engole em seco. Lisa, a diretora do infan-
tário Banco da Amizade, carrega no botão de segurança e pressiona o 
manípulo da porta da frente. Um menino de caracóis acobreados passa 
rapidamente pela porta, com a mãe logo atrás dele. Naomi fecha o álbum 
de Prue e devolve-o ao balcão da entrada. Está sentada na receção a olhar 
para ele desde que deixara a filha, há um quarto de hora — demasiado 
tempo para estar a folhear um álbum com sete páginas de fotografias e de 
pinturas com os dedos. Não era exatamente o Guerra e Paz.

Queria vê-lo. O Lenhador. Após o que acontecera na sala de estar 
com o marido, momentos antes, sente que o merece. Ele vem frequen-
temente de calções, e ela queria ver-lhe aquela marca que ele tem por 
cima do joelho, uma zona obscura abaixo da coxa, um músculo tão defi-
nido que parece uma entidade à parte, ligado ao resto da perna por ten-
dões de aço. Já tivera devaneios com o que ele devia fazer para ter umas 
pernas assim. Como conduz uma carrinha, imaginara-o a construir ca-
sas inteiras sozinho. Agachando-se, erguendo paredes, criando uma 
casa de bonecas de tamanho real em minutos. Fantasias de criança.

Ainda tem de voltar a casa, para dar instruções aos construtores, 
antes de ir para o emprego. Precisa de estar em casa todas as manhãs, 
e, hoje, eles iam acabar a parede de pladur do primeiro andar.  Charlie 
trabalha em casa, mas ela não confia nele para lidar devidamente com 
os construtores, pois ele acha que eles sabem o que estão a fazer. Só que 
Charlie não crescera a mudar constantemente de um apartamento 
a necessitar obras para outro, nem passara a infância a assoar o nariz 
e a deparar-se com ranho escuro do pó de cimento no lenço, como ela. 
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Razão pela qual ele lhe vendera a ideia de se mudarem para uma casa 
a precisar de obras estruturais em todos os pisos como sendo «uma 
aventura». Na verdade, depois do que acontecera ao negócio dele, não 
tinham tido grande escolha em relação ao tipo de casa que poderiam 
comprar.

Naomi deveria estar no trabalho dali a sete minutos. Ainda tem de ir 
a casa, e, no entanto, está a perder tempo na receção de um infantário 
à espera de um homem que, na melhor das hipóteses, a poderia des-
crever aos seus colegas da obra como «uma mãe solteira desesperada 
do infantário do meu filho», e, na pior das hipóteses, nem a referir de 
todo. Partira do princípio de que o filho dele viria ao infantário numa 
quarta-feira. Lisa, uma mulher com a mente e a postura limitada de um 
arbusto, e que — achava Naomi — a detestava, abre-lhe a porta antes 
sequer de ela se aproximar da saída. Claramente, está ali há demasiado 
tempo.

Ao chegar ao parque de estacionamento, o seu humor, já precário, 
afunda-se ainda mais. Tem carros aconchegadamente estacionados à 
frente e atrás do seu novo Nissan. Charlie insistira em que comprassem 
um pequeno SUV, um carro familiar. Talvez num esforço para a con-
vencer de que queria mesmo outro filho. Naomi acha-o horrivelmente 
stressante de conduzir, embora, na verdade, não se lembre de algum dia 
se ter sentido confortável dentro de um carro. Em criança, sempre que 
via o rescaldo de uma colisão na estrada, do banco de trás do carro dos 
pais, era invadida por um terror tangível.

Estes sentimentos de terror surgiam-lhe ocasionalmente, mas aca-
baram por se tornar bastante mais frequentes desde o nascimento de 
Prue, apresentando-se como visões momentâneas, perturbadoramente 
reais. Se visse um camião a aproximar-se, do outro lado da estrada, 
 imaginava-o frequentemente a espetar-se contra o seu carro, desfa-
zendo os passageiros como bonecos de testes de colisão. Mesmo em 
casa, por vezes, parava ao cimo das escadas, com Prue ao colo, e via-se 
a tropeçar e a cair pelas escadas abaixo, batendo com a cabeça da bebé 
no eixo do corrimão e partindo a sua própria perna em dois sítios, no 
último degrau. Desde que se tinham mudado para aquele destroço de 
habitação, onde cada viga rangente parece prestes a colapsar, que esses 
devaneios ocorriam, tornando-se, por vezes, paralisantes. 
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Instala-se na posição de condução mais alta, que Charlie lhe garan-
tiu que a faria sentir-se bastante mais segura, e liga o motor. Arranca, 
virando o volante o mais possível. Para. Mete a marcha-atrás. Vira o 
volante totalmente para o outro lado. Ouve o som dos sensores de esta-
cionamento. Avança mais alguns milímetros, esperando, aterrorizada, 
pelo barulho dos faróis da frente contra o para-choques de plástico. 
Pelo espelho, vê a cadeirinha de Prue vazia. A dor do fracasso dela e 
de  Charlie nessa manhã e o insucesso que dura há mais de um ano 
atingem -na como uma perda. Os olhos enchem-se-lhe de lágrimas, 
e abana a cabeça, tentando repeli-las. Mete a marcha-atrás e…

Uma batida frenética na traseira do carro. Olha através do vidro de 
trás, de olhos arregalados e testa franzida, e vê-o. O Lenhador.

— Quer que eu a tire daí? — Espreitando para dentro do carro, a sua 
grande cabeça de viking preenche a janela aberta, do lado do passageiro. 
Não soa nada como Naomi imaginara. Por instantes, julga que ele está 
a falar de Prue, no banco de trás, mas não pode ser isso. — Estes dois 
sacanas devem estar a tentar dar-lhe cabo do dia.

— O quê? — As palavras saíram-lhe mais agressivas do que era sua 
intenção, como se ele lhe estivesse a dar indicações numa língua que 
ela não entendia.

— Estes dois que estão a impedir-lhe a passagem — explica ele, 
a rir. Será que está a brincar? Tem pronúncia do Norte? A mente de 
Naomi não consegue decifrar o que se está a passar. Os braços largos 
do homem pousam sobre as borrachas da janela aberta, deixando-a, 
de súbito, receosa de que ele as danifique. Quase carrega no botão 
para fechar a janela. — Posso tirar-lhe o carro se quiser. Não quero 
ser… Quer dizer… na verdade, já fez a parte mais difícil. — Está a ser 
simpático. É só isso que está a acontecer. Naomi sorri-lhe, encantada. 
Ele retribui-lhe o sorriso, um sorriso torto. Ela nunca tinha notado. 
Os lábios dele fazem um ângulo para cima e para a direita. Sente um 
calor a invadir-lhe o estômago. — Ou posso orientá-la para a ajudar 
a sair?

— Não, seria ótimo se me pudesse fazer o favor de o tirar. — Ele 
assente com a cabeça e contorna o carro, na direção dela. — É o carro 
novo do meu marido, e ainda não me habituei ao comprimento dele — 
diz-lhe, saindo do veículo.
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Apesar de todos os acenos de cabeça, os bons-dias murmurados, 
os «Ah» dele em resposta à contagem obsessiva de Prue dos peixes no 
aquário, aquela é a primeira vez que falam verdadeiramente, e ela já 
mencionou Charlie. Podia dar uma palmadinha nas costas a si própria 
pela lealdade, mas a verdade é que referiu o marido para se rodear de 
armadilhas para ursos, pois assusta-a a forma como o Lenhador a faz 
sentir. Há algo nele, naquele homem a remexer debaixo do assento; 
há algo de especial nele.

— Há maneira de…? Como é que se puxa o banco para trás?
Está a pedir-lhe ajuda. Charlie preferiria desmontar o banco, ou o 

carro inteiro, e meter os pés pelas mãos do que pedir a ajuda da mulher. 
Apetece-lhe chegar junto dele, ajustar-lhe o banco, mostrar-lhe como 
é desenvolta, mas retrai-se, receosa da proximidade entre eles.

— Fica do lado esquerdo — explica ela. — Puxa-se para fora, como 
se fosse uma gaveta. 

Ele encontra o manípulo e empurra o banco para trás, exercendo 
força com as pernas, com uma brusquidão excitante. Arqueia-lhe a 
sobrancelha, ao estilo de Roger Moore, e ela abafa uma risada.

— Vou deixá-lo à entrada — diz ele —, a seguir àquele Audi. 
Ao dirigir-se a pé para a entrada, ela ouve-o a tirar o carro do espaço 

exíguo e a dar a volta. Não sente inveja nem ressentimento. Tão-pouco 
sente que tenha comprometido qualquer princípio feminista. Ele é 
um condutor incrível. Claro que é. Pensara várias vezes em dizer-lhe 
alguma coisa, entabular uma conversa com ele, mas nunca soubera 
por onde começar. Não lhe pareceu o género de homem que quisesse 
falar do tempo, do trânsito, de crianças, do que acha do infantário, 
há quanto tempo o filho lá anda e se está a gostar. As  perguntas 
que prontamente faria a outra mãe nunca lhe pareceram algo que 
devesse perguntar a um pai. A embaraçosa verdade era que o que-
ria impressionar, e, na rotina do infantário, nunca se sentira muito 
impressionante. 

Caminha apressadamente para a entrada, não querendo fazê-lo espe-
rar. Junto ao parque de estacionamento do infantário, há um campo de 
ténis, num extremo, com uma rede que pende frouxa sobre a superfície 
de cimento gasto, e, a um canto, vê-se um ecoponto com caixotes de 
reciclagem, que cospem lixo doméstico não reciclável para a rua, pelas 
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aberturas atafulhadas. Os sinais de desolação, nesta cidade para onde 
vieram morar, são imensos. 

Olha para o Lenhador, ainda imponente dentro do carro, emoldu-
rado pelo para-brisas. A escuridão do interior do veículo fá-lo parecer 
ainda mais louro, com as sombras a acentuarem-lhe os tons claros. 
Poderia perfeitamente ser uma cena de um film noir. O carro para ao 
lado dela, e, como se ela fosse a mulher suplicante do mafioso, a mulher 
do gangster morto que se apaixonara pelo detetive, abre rapidamente 
a porta do passageiro e salta lá para dentro, para junto dele. Sente-lhe 
o cheiro. A fumo, como se tivesse passado o verão a fazer churrascos, 
com um travo a terra. Fica a fitar-lhe a mão enorme, pousada sobre a 
alavanca das mudanças, os pelos finos, as unhas curtas e brilhantes, 
sem aliança. Muitos homens casados não usam aliança. Ela nem sequer 
deveria estar a cogitar se ele é casado. O ar dentro do carro vibra com 
uma energia que ela tem a certeza que ele não sente.

— Então, para onde vamos? — pergunta ele, de sobrancelhas erguidas. 
Por instantes, ela pensa no que lhe vai responder, antes de se dar 

conta do que fez.
— Oh, meu Deus! — exclama, rindo, nervosa. — Desculpe, desculpe!
Ele abre a porta, abafando uma risada, e ela fica a observar-lhe as 

costas largas a agigantarem-se, ao sair do seu carro familiar. Segue-lhe 
o exemplo, dando a volta até ao lugar do condutor, junto ao qual ele se 
encontra, deixando-lhe espaço para ela entrar.

— Obrigada por tudo.
— Ora essa. 
Naomi salta para o volante, e ele fecha-lhe a porta como se ela fosse 

uma velha amiga que veio passar o fim de semana. O cheiro dele con-
tinua lá; ela não faz ideia de como é o cheiro do sândalo, mas, a avaliar 
pelo nome, deve cheirar a ele. Olha para baixo, à procura da alavanca 
do banco, e repara nuns torrões de terra que as botas dele deixaram no 
tapete. Terá de o aspirar mais tarde. Ele permanece ali parado, a vê-la. 
Ela vai para rodar a chave, mas não a encontra na ignição. Olha para ele. 
Ele percebe que há algo errado e parece genuinamente preocupado. Ela 
baixa o vidro.

— Ficou com as chaves? — pergunta, com a voz a adquirir um tom 
de gracejo. 
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Ele apalpa os bolsos e apresenta-lhe as chaves, como quem tira um 
coelho de uma cartola. 

— Pensei que não iria dar conta. — Entrega-lhas pela janela, e, 
quando ela lhes pega, os dedos indicativo e do meio roçam ao de leve 
na palma da mão dele, fazendo a pele dela fervilhar. Tal como aconte-
cera naquela manhã, no infantário, sob os flocos de milho, há dez dias. 
— Desculpe — diz ele, com um ligeiro rubor na pele alva. 

Naomi abana rapidamente a cabeça, como se não tivesse importân-
cia. Não tinha. Mas estão ambos a agir como se tivesse. Ele recua um 
passo. Ela mete a chave na ignição, com o calor do toque dele ainda 
nos dedos, e o motor começa a ronronar. Olha para ele, que permanece 
de braços cruzados, à espera de que ela arranque. Fitam-se olhos nos 
olhos. Sorriem.

— Sou o Sean.
— Naomi.
— Conduza com cuidado, Naomi. 
Ela prime um botão, no apoio do braço, e o vidro sobe, apondo 

sobre Sean um filtro de uma tonalidade mais fria. Engrena a mudança, 
sabendo que ele estará a observá-la a partir. Sabendo que ele se importa 
que ela vá em segurança. Que ele quer que tomem conta dela. Não se 
lembra da última vez que sentiu que alguém cuidava de si. Agarra o 
volante que ele manuseara pouco antes e põe o pé no acelerador. Faz-lhe 
um leve aceno com a mão, e ele devolve-lhe um aceno de cabeça, lento 
e intencional, enquanto o calcanhar dela calca a terra que ele pisara, 
entranhando-a no tapete.
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CINCO

FOLHA DE AÇÕES COMPORTAMENTAIS

a)  Faça uma lista dos valores fundamentais da sua companheira, come-

çando pelos mais importantes.

b)  Para cada um desses valores, indique o problema principal que o faz 

sentir que não está a corresponder às expetativas dela. Dê exemplos 

recentes e antigos.

c)  Vamos discutir e estabelecer um ponto de ação prático que poderá 

implementar para conseguir lidar com cada um desses problemas 

principais indicados. 

VALORES FUNDAMENTAIS: Naomi

1) Honestidade

 Problema: A Naomi pensa que lhe escondo coisas.

Possíveis razões:

Recentes:

•  Esqueci-me de encomendar a comida da Prue para o infantário e disse 

à Naomi que a culpa foi deles.

•  Quando estava a deitar fora uma poltrona, na casa nova, fiz um 

buraco na parede, e disse-lhe que não sabia como tinha acontecido. 

Ela percebe sempre quando estou a mentir, pelo que não sei porque 

é que o faço…
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Antigas:

•  No ano passado, o meu negócio teve grandes problemas por causa de 

uma patente. Perdemos o rendimento de dois anos. Ocultei esse facto 

à Naomi durante vários meses.

Ação sugerida:

 Uma «reunião» de dez minutos, todas as noites, com uma ordem de tra-

balhos criada pelo Charlie e complementada pela Naomi. Foque-se nas 

preocupações logísticas/financeiras.

Resultados: 

• Cria rotina de transparência.

• Melhora a comunicação.

• Mostra respeito.

• Revela esforço por falar a linguagem dela.
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Naomi dá voltas às gavetas da mesa muda-fraldas de Prue, tentando 
separar a roupa dos 12–18 meses da dos 18–24. Alguma da roupa dos 
12–18 ainda lhe serve, mas tem de estabelecer um sistema funcional, 
pois não consegue encontrar nada eficientemente há semanas. Não fora 
capaz de voltar ao trabalho nessa tarde. É tão sobrequalificada para o 
projeto de organizar a Bienal de Arte de Kent que não está minima-
mente preocupada com as repercussões de faltar.

Charlie lá conseguiu vir-se dentro dela depois de a ir buscar à hora 
de almoço. Deve ter passado a manhã toda a motivar-se de alguma 
maneira, pois tudo decorrera de forma bastante agradável. De facto, 
há quase um ano que não apreciava tanto o ato. Embora tivesse estado 
conscientemente a tentar não pensar no seu encontro daquela manhã 
com o Lenhador, o calor que sentia no estômago ainda não se havia 
dissipado quando ela e o marido chegaram ao quarto.

A morte da sua vida sexual não se devia a qualquer desagregação 
catastrófica da relação. Fora um afastamento gradual. Quando estava 
grávida de Prue, Naomi muitas vezes não queria ser tocada, pelo que, 
a  determinada altura, Charlie deixara de tentar tomar a iniciativa. 
Depois de a filha nascer, dormir tornou-se um bem mais precioso do 
que a intimidade. Quando começaram a tentar seriamente ter outro 
filho, ela não conseguiu engravidar nos primeiros meses, pelo que a 
pressão aumentou e o prazer diminuiu. Charlie sugerira que fizes-
sem uma pausa durante alguns meses, mas parecia que estava a ten-
tar evitar o problema, em vez de o vencer. Naomi já aceitara que era 
demasiado tarde para tentarem ter três filhos, mas estava convencida 
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de que, assim que engravidasse do segundo e a família estivesse com-
pleta, não tendo de se esforçar pelo objetivo seguinte, o casamento 
voltaria ao que era antes. Embora Naomi e Charlie nunca pudessem 
voltar a ser radiantes e divertidos como outrora, o que iriam construir 
— uma pequena família, num lar perfeito junto ao mar — enriquece-
ria bastante a relação.

Pousa a pilha de bodies em cima da cadeira de amamentar, pronta 
para Charlie a levar para o sótão, para o eventual irmão ou irmã de Prue, 
e olha para a primeira gaveta meio vazia. Agora já está aceitável. Começa 
a reorganizar as diferentes pilhas. A organização ainda pode ser melho-
rada. Leggings. Um par de jeggings. Vai para junto das  leggings.  Camisas 
de manga comprida. T-shirts. Vestidos. Collants. Saias. Os  bebés não 
usam saias. A Prue já é uma menina; não tarda será uma mulher. Nunca 
os amará tanto como ama agora. É assustador. 

Debaixo de um pequeno monte de camisolas de lã, vê algo que lhe 
provoca um estremeção. Uma ponta de tecido desbotado que nunca 
vira antes. Puxa-o, deparando-se com um babygro. Prue não usa baby-
gros desde que tinha 1 ano. Os dela estão já todos no sótão. Naomi 
cheira-o. Não tem o cheiro doce de Prue, nem o cheiro sintético a flores 
do detergente da roupa. É branco, com bolhinhas de borracha antider-
rapantes cor-de-rosa nos pés e um logótipo no peito. Três personagens 
dos desenhos animados de olhos grandes. Naomi lembra-se delas, da 
altura em que andava na escola. As Powerpuff Girls. Aquilo não pertence 
ali. Olha em redor do quarto de Prue, em busca de uma pista quanto 
à origem daquela peça de roupa. 

Naomi insistira que o quarto estivesse pronto antes de eles se 
mudarem para aquela casa. Pregaram pregos no soalho e cobriram-no 
com uma grande carpete, encheram os buracos que havia no reboco e 
voltaram a pintar tudo de verde-pálido, uma cor neutra para menino 
ou menina. Agora há autocolantes cor-de-rosa de robots ao longo do 
rodapé. É a única divisão, em toda a casa, que Naomi sente que é segura 
para a filha. 

Os seus olhos pousam no enorme urso de peluche que os pais dela 
compraram para Prue, depois no cavalo de baloiço antigo e pouco prá-
tico que fora de Charlie, depois no parque de estacionamento minia-
tura de vários andares e nas impressões monocromáticas dos quatro 
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 animais mais reconhecíveis: o elefante, o leão, o mocho e o macaco. 
Está tudo precisamente onde deve estar. Põe o polegar e o indicador de 
cada mão na cintura do babygro, dobra-o ao meio e leva-o dali, esfre-
gando o nó do polegar esquerdo sobre os desenhos bordados.
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Naomi está na cozinha a ler um plano de negócios elaborado por 
Tayo, um dos colegas de futebol de Charlie mais sofisticados, quando 
a máquina de lavar louça dá sinal de fim do ciclo. A casa encontra-
-se em silêncio — os construtores saíram mais cedo, dizendo que 
era necessário esperar que um caixilho que tinham estado a colar 
secasse —, e ela está a desfrutar da quietude. A sua vida tornara-
-se uma cacofonia de sons. O choro noturno de Prue acabara, mas 
fora substituído pelo zunir de brocas em tom menor, pelo batuque 
de martelos, por músicas comerciais a tocar interminavelmente no 
rádio, pontuadas por explosões de risos masculinos. Tudo isso tem 
afetado mais Charlie do que a ela. Quando Prue nasceu, o barulho 
e o caos floresceram na vida deles, o que teve um forte impacto 
em Charlie, como se alguém lhe tivesse tirado o ar, esvaziando-o e 
 deixando-o definhado.

O plano de negócios está excecionalmente bem escrito: o planea-
mento e os cronogramas estão bem pensados e o pitch, apresentando 
um café de comida rápida vegetariana, é bastante convincente. A ima-
gem de marca está fantástica. Porém, mesmo sem fazer pesquisa, 
Naomi sabe que o negócio terá dificuldade em medrar ali. As pessoas 
que vivem em Londres acham que o resto do país não passa de uma 
versão ligeiramente menos culta delas próprias, e, se conseguirem 
instruí-lo com coentros e uma visão sustentável do futuro, o resto do 
país abocanhará alegremente o que lhe é vendido. No entanto, a rea-
lidade é que o resto do país tem os seus próprios gostos e desejos, 
e adora bacon. 
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Naomi trabalhara numa das maiores empresas de consultoria de 
gestão do mundo — o tipo de empresa com um escritório onde parece 
que o elegante mármore italiano e o aço polido fizeram sexo tântrico, 
dando origem a um belo interior com um trabalho artístico de valor 
inestimável. Uma boa parte do seu trabalho era explicar às empresas 
a forma de pensar dos seus consumidores, algo que ela sempre achou 
bastante óbvio: os consumidores querem mais daquilo de que já gos-
tam, mas que pareça algo que ainda não têm. Seja um novo estilo de 
vida, um liquidificador ainda mais pequeno ou, simplesmente, um novo 
trajeto pelo supermercado, tem de lhes parecer a peça final do puzzle da 
sua vida, que os fará sentirem-se completos. As pessoas  adoravam-na, 
e  depressa subiu na empresa. A sua obsessão pelo pormenor, bem 
como a sua ética de trabalho e abordagem simples, encantaram os seus 
patrões, que estavam mais habituados à subtileza vaga de quem estu-
dara em Oxford ou Cambridge. 

Ao puxar um monte de roupa da máquina, vê pedaços de papel 
molhado a cobrirem a roupa escura, como se esta se tivesse cortado 
a fazer a barba. Charlie nunca verifica se tem alguma coisa nos bol-
sos. Empilha a roupa sobre a ilha da cozinha e começa a pendurar 
tudo no estendal: as coisas de Prue em baixo; as de Charlie no meio; 
as dela em cima. O babygro não lhe sai da cabeça. Está na mesa do 
hall, pronto para ser levado de volta para o infantário. Deduzira que 
 deveria ter-se misturado lá com a roupa de Prue, e, quando  Charlie 
a fora buscar, trouxera-a para casa e arrumara-a na gaveta. A única 
coisa que não faz sentido é porque é que há uma peça de roupa para 
um bebé de 0–1 mês num infantário que só aceita crianças a partir 
dos 6 meses. E quem é que ainda gosta das Powerpuff Girls? Talvez 
algum dos hipsters que vivem no alto da colina, fora da cidade, ima-
gina ela. Alguns deles, barbudos e com bonés de camionista, têm 
os filhos no infantário de Prue. Aquele tipo de gente gosta de coisas 
rétro irónicas. Pode ter caído de um dos sacos deles. Naomi fecha os 
olhos com força e abana a cabeça, tentando afastar os pensamentos 
que a dominam. São estas coisas que ela permite que a perturbem, 
agora que já não tem a frenética semana de 70 horas e a caixa de cor-
reio eletrónico constantemente cheia, que faziam parte do seu antigo 
emprego. 
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Chegada às calças de ganga pretas de Charlie, que parecem pertencer 
a um gigante, em comparação com as adoráveis calças de bombazina de 
Prue que acabou de pendurar, encontra a causa da explosão de papel. 
Um recibo. A parte de baixo foi desfeita pela lavagem, mas a parte de 
cima… É um bilhete de cinema. Cineworld. Sala 4. 13h35. O título do 
filme está ilegível. Charlie foi ao cinema durante o dia, quando deveria 
estar a trabalhar. Ela tem um emprego em regime de part-time, fica 
responsável pela maior parte dos cuidados com Prue quando a menina 
não está no infantário, trata das obras de renovação da casa, e ele traba-
lha das nove às cinco no seu escritório, no andar de cima. Foi isso que 
combinaram. 

Naomi acaba de tratar da roupa e pega no plano de negócio de Tayo. 
Vai levá-lo lá acima, a Charlie. Não o vai confrontar com o bilhete, pois 
já não lhe pede satisfações, uma vez que isso o faz sentir que ela não 
confia nele.

Chega ao patamar do primeiro andar e abre a porta. Charlie dá um 
salto, como um roedor. A mão estende-se de imediato para o portátil, 
baixando-lhe a tampa até meio. O corpo impele rapidamente a cadeira 
com rodas. Ergue os olhos para ela, a testa franzida, como um escudo. 
Ela vê o corpo do marido retesado na cadeira e vem-lhe à mente a ima-
gem da constituição robusta do Lenhador, os ombros largos como um 
armário. Olha para baixo, para a braguilha de Charlie. Nada. Apanhou-o 
a fazer algo no computador que ele não quer que ela saiba, mas não 
fora aquilo. Examina o escritório. É, obviamente, uma das divisões mais 
finalizadas da casa. Até ao pormenor de o ter munido com secretária e 
armários sobre rodas, pois «pode-se sempre encontrar uma nova con-
figuração que funcione melhor». Charlie concebe produtos. Protótipos 
de produtos novos. Tinha aspirações a ser inventor, mas não há um 
modelo de negócios viável para isso.

— Sim? — diz ele, como se ela fosse uma velha colega de quem 
nunca fora próximo. 

— Estive a ver o plano de negócios do teu amigo.
— Ah, fixe. 
Continua com a mão sobre o portátil semifechado. Tem um auscul-

tador no ouvido do lado oposto àquele em que ela se encontra. Estava 
a fazer algo no computador que seguramente não era trabalho, e está 
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a escondê-lo dela, como um adolescente com uma revista pornográfica. 
Naomi tem o bilhete de cinema no bolso de trás. Apetece-lhe pôr-lho em 
cima da mesa, como um jogador de póquer que revela um derradeiro 
ás, mas estende-lhe antes o translúcido dossiê azul-turquesa de Tayo. 
Charlie levanta-se, voltando a abrir a tampa do portátil para a posição 
normal. O que estaria a fazer?

— O que é que estavas a fazer?
— O quê? — desconversa ele, entrelaçando as mãos, numa atitude 

defensiva.
— Quando entrei… O que é que estavas a fazer?
— A organizar uns e-mails. — Vira o computador para ela. 
Naomi faz questão de não olhar, para lhe dar a entender que confia 

nele. Não confia. Aquilo não prova nada. Charlie poderia ter feito toda a 
espécie de coisas para encobrir o que estava a fazer. Ele percebe imenso 
de tecnologia, muito mais do que ela alguma vez conseguirá perceber. 
Ela agita o dossiê à frente dele.

— Escrevi umas notas.
— Vale alguma coisa? — Ele pega no plano de negócios, girando 

sobre a planta do pé, não querendo ficar muito perto dela.
— Ele é obviamente muito inteligente.
— Quer fazer noites de música isentas de emissões de carbono. 

Pediu-me se eu o podia ajudar a preparar um sistema que alimente 
todo o equipamento audiovisual com alguém a andar de bicicleta ao 
lado do palco.

Charlie dá uma palmada no dossiê, como que para o congratular. 
Naomi sente o bilhete a formigar-lhe no bolso, mas sabe que não pode 
confrontar o marido agora. Ele parece entusiasmado com o café de 
Tayo, condenado ao insucesso. Ela não pode permitir-se surgir, mais 
uma vez, como a vilã na saga da felicidade do marido. 

— Ele escreveu isso tudo no plano de negócios.
— Claro. 
Charlie volta, encurvado, para o seu posto de trabalho e enfia o dossiê 

num saco pousado no chão, ao lado da secretária. Naomi analisa nova-
mente o espaço onde o marido trabalha. Vê um candeeiro articulado cor 
de abacate, que emite uma luz frouxa, num extremo da secretária, no 
qual nunca reparara. O limitado orçamento para acessórios e  artigos de 
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 decoração parecia não se aplicar ao escritório de Charlie.  Afixara artísti-
cos pósteres de bandas na parede oposta. DJ Shadow. LCD  Soundsystem. 
Gorillaz. A vida antes de Prue. Salas sem luz, a fervilhar de cerveja e 
de humanidade. As faces pegajosas dos dois, encostadas. As  cabeças 
a abanar infimamente. Os dedos entrelaçados. O ritual deles, enquanto 
esperavam que o ritmo abrandasse. E, quando abrandava, separavam-se, 
como polos opostos de um íman, erguiam os braços no ar, gritavam e 
sorriam, sorriam e sorriam, até que as luzes se acendessem ou a moca 
passasse. 

— Vai ficar um espaço muito fixe — comenta ela.
— Quando falo com pessoas como o Tayo, sinto que fizemos bem 

em mudarmo-nos para cá. — Talvez tivesse ido ver o filme com o Tayo?, 
pensou Naomi. Talvez fosse a versão de uma reunião de negócios para 
hipsters criativos. Esperava que assim fosse. Quer que  Charlie passe 
os dias a fazer com que o negócio resulte, a fazer com que as vidas 
deles funcionem. Ele aproxima-se dela, mais perto do que parecia dese-
jar há pouco. — Percebes o que quero dizer? — Pousa-lhe uma mão 
na anca. 

Costumavam ir ao cinema juntos. Ele ensinou-a a gostar de filmes 
— quer de filmes de ação de terceira categoria quer de filmes premia-
dos. Um concerto ou uma ida ao cinema, uma coisa ou outra, todas 
as quintas-feiras à noite. Ela fê-lo conceber um calendário partilhado 
online para garantir que tinham sempre bilhetes para alguma coisa. 
Aprenderam tudo um sobre o outro em salas escuras. 

Fita-o nos olhos, uns olhos que se tornaram de vidro fosco para ela, 
nos últimos 18 meses, e oferece-lhe um meio sorriso.

— Sabes o que não fazemos há séculos? — diz-lhe.
— O quê?
— Ir ao cinema.
Observa-o atentamente, tentando decifrar a sua reação, como quem 

joga um jogo de memória. Ele assente com a cabeça, embora sem se 
aperceber de que o está a fazer.

— Podíamos arranjar uma babysitter — sugere. — Seria como uma 
noite de namoro. Talvez daqui a um mês se… se não tiver resultado 
desta vez. 

— Há algum filme em exibição que queiras ver?
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— Há já algum tempo que nem sequer procuro. — Ele ri-se bai-
xinho, com a testa a franzir-se. Não está a deixar transparecer nada, 
mas, como todos aqueles que precisam de que toda a gente goste deles, 
 Charlie mente muito bem.

— Seja como for, estás a trabalhar. 
Ela retira-lhe a mão da anca, continuando a segurar-lhe os dedos, 

juntando-os ternamente, e vai-se embora. Que diabo estaria ele a fazer?
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OITO

13 de setembro de 2017, 17h22

Comprar algo caro

Más notícias em relação ao negócio

Pornografia

Surpresa para nós

Caso

— Naomi. — Ela ergue os olhos da nota que está a escrever no telemóvel 
ao ouvir o seu nome e depara-se com ele, o Lenhador, Sean. — Como 
está? Tudo bem?

— Oh, olá — responde, num tom de voz bastante mais agudo do 
que o normal.

Ela costuma ir sempre ao parque depois do infantário, enquanto 
não anoitece. Um mês depois de se mudarem para aquela casa, Prue 
enfiou os dois pés num buraco, num dos degraus das escadas. Não teve 
mais do que alguns arranhões abaixo da linha das leggings, mas ber-
rou durante cinco minutos com o choque. Naomi ficou furiosa com 
 Charlie. Tinha-lhe pedido que verificasse, antes de se mudarem, que 
todas as zonas da casa por onde Prue andasse eram seguras. Ele ficou 
imediatamente na defensiva. Disse que não fazia sentido; disse que exa-
minara tudo rigorosamente e que as escadas estavam absolutamente 
estáveis; disse que o degrau onde Prue caíra talvez tivesse sido danifi-
cado, não sabia como, que poderiam ter sido os construtores. Quando 
Naomi lhes perguntou, eles disseram-lhe que não sabiam de nada. Ela 
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não ficou convencida com a explicação do marido. A ideia que os dois 
têm de «fazer algo minuciosamente» é completamente diferente. Fosse 
como fosse, para Naomi, o nível de ameaça da casa subira de «A mamã 
cura com um beijinho» para «Ida às urgências», pelo que, na medida do 
possível, tenta manter Prue longe dali.

— Este é o Greg. — Sean indica um rapaz pálido de cerca de 2 anos, 
com uma farta cabeleira, que permanece atrás dele.

Prue regressa a correr, vinda de um conjunto de pequenas árvores, 
e embate na coxa de Naomi, fingindo-se envergonhada. Mete-se entre 
as pernas da mãe, a baloiçar-se, como se tivesse visto Serenata à Chuva. 
Greg fica maravilhado com a energética Prue a bater repetidamente 
com a cabeça no osso púbico da mãe. Naomi percebe que Greg é um 
daqueles rapazinhos pálidos e introspetivos, alguém condenado a uma 
vida a pensar demasiado. Talvez como Charlie era em pequeno. 

O ar outonal, saturado de humidade, deixa-a com pele de galinha 
nos pulsos.

— E esta é a Prue — diz a Sean, desgrenhando o cabelo suave da 
filha.

— Olá, Prue — cumprimenta-a ele, agachando-se ao nível da 
menina. Prue foge para atrás da mãe e olha fixamente para o homem 
enorme. — Estás a esconder-te de mim? — Ele fala com ela como um 
adulto. É encantador.

De repente, Prue salta de detrás de Naomi, rugindo para Sean, 
 fazendo-o desequilibrar-se para trás, e começa a lamber ferozmente 
a mão.

— Oh, meu Deus! Ela julga… — Naomi mal consegue falar, tomada 
por um riso súbito. — Ela julga que você é… — Prue ruge novamente, 
continuando a lamber a mão. Greg franze o sobrolho para Prue, como 
um snobe a olhar sobranceiramente para um restaurante barato. Sean 
cruza as mãos à frente do corpo, não percebendo a graça. — Ela julga 
que você é um urso. Costumo ler-lhe um livro em que há um urso a 
comer mel, e é isso que nós fazemos. Ela julga que você é um urso 
— consegue explicar Naomi, no meio do riso, que começava a desa-
parecer. Sean parece desconfortável, até magoado. — Deve ser a sua 
barba.  — Inclina a cabeça para o lado e sorri-lhe, como se tentasse 
estabelecer empatia com uma criança amuada. — O urso do livro é 
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amarelo, e a sua barba… — A cara dele ilumina-se, mas aquela brecha 
de vulnerabilidade que ela vira nele torna a fantasia humana. — A pro-
pósito, obrigada — acrescenta, interrompendo um olhar entre eles que 
estava prestes a prolongar-se. — Acho que já lhe tinha agradecido, mas 
quero agradecer-lhe de novo por me ter ajudado a sair do parque de 
estacionamento. — Puxa uma madeixa de cabelo, que se soltou com o 
riso, para trás da orelha.

— Adoro conduzir os carros das outras pessoas. Sempre gostei.
— Gosta da pressão extra?
— Não, da falta de consequências — responde ele, com um grande 

sorriso. Uma réplica do ataque de riso dela de há pouco escapa-se-lhe 
em resposta. 

A chuva, que tem estado à espera no ar como uma compressa fria, 
começa a cair. Uma chuva fina, aparentemente inócua, mas que, em 
pouco tempo, deixa o cabelo castanho de Prue mais escuro e colado à 
cabeça. Naomi tira, como que por magia, um chapéu do bolso de trás e 
enterra-o na cabeça da filha. Sean baixa-se para puxar o capuz do imper-
meável de Greg, os dedos grossos a esforçarem-se por apertar os cor-
dões. O rapaz tenta escapar-se ao pai. 

À medida que a chuva se intensifica, Naomi percebe que o homem 
que a filha achava ser um urso está a ficar agitado. Baixa-se, com o rosto 
a escassos centímetros da barba de Sean, coberta de gotas de chuva, 
inclina-se para Greg e, com os seus dedos compridos, perfeitos, aperta 
os cordões do impermeável do rapaz, fazendo um belo laço. 

— Ah, então é suposto «dar o nó» — brinca Sean, ao erguerem-se os 
dois para o nível dos adultos. 

Naomi sorri abertamente, e, sentindo-se em vantagem pela primeira 
vez desde que se conheceram, faz-lhe a pergunta mais inocente que 
um progenitor pode fazer a outro, ambos esforçando-se por prolongar 
a hora mágica entre o lanche e o banho.

— Quer ir tomar um café?

Felizes para Sempre.indd   35Felizes para Sempre.indd   35 02/03/20   09:4802/03/20   09:48




