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1.

Da primeira vez que transamos, ambos estamos de roupa, 
sentados diante das nossas mesas em horário comercial, mergu-
lhados na luz azul da tela dos computadores. Ele está em Uptown 
Manhattan processando um novo lote de microfichas, e eu estou 
em Downtown batendo as emendas de um novo livro sobre um 
labrador detetive. Ele me conta o que comeu no almoço e per-
gunta se consigo tirar a calcinha na minha baia sem ninguém 
perceber. As mensagens que ele me manda têm pontuação im-
pecável. Ele tem um carinho especial por palavras como sabor e 
revelar. O campo de texto vazio oferece inúmeras possibilidades. 
É óbvio que tenho medo de o pessoal da ti entrar no meu compu-
tador pelo acesso remoto, ou de o histórico do navegador acabar 
me rendendo mais uma conversa séria com o rh. Mas é que o 
risco. O frisson de um terceiro par de olhos ocultos. A possibili-
dade de alguém da empresa, em pleno otimismo pós-almoço, dar 
de cara com essas mensagens e ver a ternura com que eu e Eric 
construímos esse universo íntimo.

Na primeira mensagem, ele comenta que meu perfil tem 
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alguns erros de digitação e me conta que o casamento dele é 
aberto. Suas fotos são desprendidas e espontâneas — uma meio 
pixelada dele dormindo na areia, outra, tirada por trás, enquanto 
faz a barba. É esta última que mexe comigo. O azulejo sujo e o 
desfoque delicado do vapor. O rosto sério no espelho em concen-
tração silenciosa. Eu salvo a foto no meu celular para olhar depois 
no metrô. Mulheres espiam por cima do meu ombro e sorriem, 
e eu deixo acreditarem que ele é meu.

Fora isso, não tive muito sucesso com os homens. Não se 
trata de autocomiseração. São apenas fatos. Eis um fato: tenho 
peitos ótimos, que inclusive entortaram a minha coluna. Mais 
fatos: meu salário é muito baixo. Tenho dificuldade para fazer 
amigos, e os homens perdem o interesse por mim quando abro 
a boca. No começo tudo sempre vai bem, depois eu falo da minha 
torção ovariana ou do valor do meu aluguel de um jeito explíci-
to demais. Eric é diferente. Duas semanas depois de começarmos 
a conversar, ele me conta do câncer que destruiu metade da sua 
família materna. Ele me conta de uma tia que ele amava e que 
fazia poções com pelo de raposa e cânhamo. Que ela foi enter-
rada com uma boneca de palha de milho que tinha feito inspi-
rada em si própria. Apesar disso, ele descreve com um tom cari-
nhoso a casa onde cresceu, as terras agrícolas que pipocam entre 
Milwaukee e Appleton, os piscos-de-papo-amarelo e os cisnes-
-pequenos que apareciam no quintal da casa dele procurando 
alpiste. Quando falo da minha infância, só falo da parte boa. A 
fita vhs de O mundo das Spice Girls que ganhei no meu aniver-
sário de cinco anos, a Barbie que derreti no micro-ondas quando 
não tinha ninguém em casa. O contexto da minha infância — as 
boy bands, os lanches industrializados no recreio, o impeachment 
de Bill Clinton — só serve para realçar o abismo geracional entre 
nós, disso não há dúvida. Eric não gosta muito de falar da própria 
idade e da minha, e faz um esforço considerável para lidar com 
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a diferença de vinte e três anos. Ele me segue no Instagram e 
deixa comentários verborrágicos nos meus posts. Uma mistura de 
gírias de internet que ninguém usa mais com observações since-
ras sobre a forma como a luz bate no meu rosto. Em comparação 
às cantadas incompreensíveis dos homens mais novos, é um alívio.

Passamos um mês conversando até nossas agendas baterem. 
Tentamos nos encontrar antes, mas sempre acontece algum im-
previsto. Esse é só um dos aspectos em que a minha vida é dife-
rente da dele. Existem pessoas que dependem e às vezes precisam 
dele com urgência. Entre uma e outra ocasião em que ele can-
cela o encontro do nada, eu percebo que também preciso dele. 
Tanto que meus sonhos acabam se transformando em expressões 
delirantes de sede — um imenso deserto amarelo, catedrais cin-
gidas de musgo pendente. Quando enfim conseguimos marcar 
o primeiro encontro, eu teria topado qualquer coisa. Ele quis ir 
ao parque Six Flags.

Decidimos sair numa terça-feira. Quando ele chega dirigin-
do o Volvo branco, eu ainda estou no meio do meu ritual pré-
-encontro, na parte em que tento descobrir a risada mais adequa-
da. Experimento três vestidos antes de escolher o ideal. Amarro 
minhas tranças num rabo e passo delineador nos olhos. Tem 
louça na pia e um cheiro de peixe impregnado no apartamento, 
e não quero que ele pense que eu tenho alguma coisa a ver com 
isso. Coloco um conjunto de lingerie que está mais para um 
monte de fios do que para calcinha e sutiã e fico em pé diante 
do espelho. Penso comigo mesma: Você é uma mulher interessan-
te. Você não é um punhado de hamsters embrulhados num invó-
lucro de pele.



10

* * *

Lá fora, ele estaciona em fila dupla. Ele se apoia no carro e 
continua na mesma posição quando eu saio de casa; os olhos 
brilham e não se mexem. O cabelo dele é mais escuro do que eu 
imaginava, um tom de preto tão opaco que parece azul. O rosto 
é simétrico de um jeito quase assustador, apesar de uma das so-
brancelhas ser mais alta que a outra, o que faz seu sorriso parecer 
um pouco metido. Estamos no segundo dia do verão, e nenhum 
dos poderes da cidade o atinge. Procuro a mão dele, tentando 
não engolir a língua, e sinto alguma coisa estranha. Sem dúvida 
o nervosismo pesa. Ao vivo ele é um coroa gostoso, com uma 
expressão atenta e rígida que só as leves entradas na testa suavizam 
um pouco. Mas essa sensação estranha não tem nada a ver com 
isso, não tem nada a ver com minha tentativa de ignorar a boca 
sensual e o nariz levemente torto dele para procurar algum sinal 
de que ele está tão nervoso quanto eu. É só que são oito e quinze 
e eu estou feliz. Não estou na linha L sentindo o cheiro da mar-
mita azeda de alguém e querendo morrer.

“Edie”, eu digo, esticando a mão.
“Eu sei”, ele diz, acomodando os dedos longos entre os meus 

com uma delicadeza excessiva. Eu queria ser mais atirada, puxá-
-lo para um abraço simples e extrovertido. Mas o que acontece é 
esse aperto de mão flácido, essa fuga dos meus olhos, essa previ-
sível e imediata rendição de poder. E então a pior parte dessa 
história de encontrar um homem em plena luz do dia, que é 
vê-lo vendo você, decidindo nesse milésimo de segundo se o 
provável sexo oral futuro será feito com entusiasmo ou desdém. 
Ele abre a porta, e há um dado azul de pelúcia pendurado no 
retrovisor. Um pacote de jujubas Jolly Ranchers pela metade no 
banco do passageiro. Na internet ele tem sido honesto, sempre 
com aquela sinceridade hesitante. No entanto, como já contamos 
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as histórias que todo mundo conta num primeiro encontro, é 
mais difícil começar. Ele comenta sobre o calor e a gente come-
ça a falar do aquecimento global. Depois de um tempo falando 
basicamente sobre morrer queimados, chegamos ao parque.

É difícil não pensar na diferença de idade quando você se 
vê rodeada pelos mais extravagantes símbolos da infância. Balões 
do Piu-Piu, os olhos de plástico e sem alma da pessoa fantasiada 
de Taz, sorvete em forma de bolinhas. Quando entramos pelo 
portão, sinto que o sol açucarado do parque é uma afronta. Aqui 
é lugar de criança. Ele me trouxe para um lugar de criança. 
Procuro no rosto dele algum sinal de que isso que é piada ou uma 
manifestação muito reveladora do nervosismo que ele sente quan-
do pensa nos parcos vinte e três anos que eu passei no mundo.

A diferença de idade não me incomoda. Homens mais velhos 
têm uma vida financeira mais estável e uma percepção diferente 
do clitóris, mas, para além disso, o desequilíbrio de poder é uma 
droga muito potente. Assim como se ver no limbo doloroso que 
separa o desinteresse e a perícia da outra pessoa. O pavor que a 
pessoa sente da indiferença crescente do mundo. A revolta e o 
fracasso da vida adulta, canalizados para o esforço de reduzir o 
corpo de alguém, e nesse caso o seu, a partes brilhantes e elásticas.

No caso dele, no entanto, parece que isso é novidade. Não 
só sair com alguém que não é a mulher dele e que é algumas 
décadas mais jovem, mas também sair com uma mulher que por 
acaso é negra. Eu percebo pela extrema cautela com que ele diz 
afrodescendente. Pela forma como ele jamais fala a palavra negra. 



12

Via de regra, eu evito tirar esse cabaço. Eu me recuso a ser a 
primeira mulher negra com quem um homem branco se relacio-
na. Não tolero as tentativas trêmulas dos brancos de cantar rap 
underground, a óbvia insistência na linguagem coloquial, a em-
páfia do homem cor-de-rosa que usa tecido estampado de Gana. 
Quando nos dirigimos aos guarda-volumes, vemos um pai e um 
filho vomitando atrás de um totem do Pernalonga. Abro meu 
guarda-volumes e tem uma fralda lá dentro. Eric percebe e cha-
ma um zelador. Ele se desculpa, e não parece se referir só à 
questão da fralda, mas muito mais à sua escolha de local e seus 
desdobramentos. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque meu 
instinto inicial é lidar com os sentimentos dele, e não sugerir 
algum outro lugar. E porque nós dois vamos precisar tolerar, ao 
longo desse encontro, minhas tentativas de provar que Eu Tô 
Achando Legal! e que Não É Culpa Sua!

Um mês é tempo demais para se falar pela internet. Nesse 
tempo em que ficamos conversando, minha imaginação correu 
solta. Considerando seu uso generoso do ponto e vírgula, eu sim-
plesmente deduzi que o encontro correria bem. Mas na vida real 
é tudo diferente. Primeiro porque eu não sou tão sagaz. Não há 
tempo para pensar no que vou responder ou para bolar uma 
resposta inteligente no iOS Notes. E também tem a questão do 
calor corporal. Tudo que é difícil de articular quando se está 
perto de um homem, aquela coisa doce e animalesca escondida 
sob o perfume, a impressão momentânea de que ele não tem 
branco do olho. A loucura profunda e adrenal do homem, o 
autocontrole tão tênue. Eu sinto isso em mim e dentro de mim, 
como se estivesse sendo possuída. Quando conversávamos pela 
internet, ambos fazíamos algum esforço para preencher as lacunas. 
E as preenchíamos de maneira otimista, com aquele tipo de de-
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sejo que ilumina e distorce. Compartilhávamos jantares imagi-
nários elaborados e falávamos sobre as consultas médicas que 
tínhamos medo de marcar. Agora não há mais lacunas, e quando 
ele passa protetor solar nas minhas costas é ao mesmo tempo 
pouca coisa e coisa demais.

“Tudo bem?”, ele pergunta, o hálito quente na minha nuca.
“Aham”, eu digo, tentando não transformar esse contato 

em algo maior do que já é. As mãos dele são incríveis, porém. 
São mornas e largas e macias, e faz meses que eu não transo. 
Por um instante tenho certeza de que vou chorar, o que não é 
incomum, porque eu choro o tempo todo e em qualquer lugar, 
e principalmente com um comercial específico do restaurante 
Olive Garden. Peço licença e corro para o banheiro, onde me 
olho no espelho e digo para mim mesma que existem coisas 
mais importantes do que o momento que estou vivendo. O ger-
rymandering nos Estados Unidos. Conglomerados de pesquisa 
genealógica que vendem amostras da minha mucosa da boche-
cha para o governo.

Isso sem falar na dificuldade de tentar ficar bonita enquan-
to está sendo catapultada pelo céu. Como boa parte das pessoas 
brancas que resolvem comer feijão na floresta sem se atentar ao 
cocô fresco que comprova a presença de um urso faminto, Eric 
considera sua mortalidade e seu corpo carnudo e macio uma coi-
sa banal, um mero detalhe. Eu, por outro lado, tenho uma cons-
ciência aguda de todas as maneiras como posso morrer. Então, 
quando o funcionário adolescente entediado do parque trava a 
minha barra de segurança e vai se arrastando até o painel de 
controle, eu penso em tudo o que comecei e não terminei — o 
pote de gelato de pistache no congelador, a siririca e meia que 
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o meu vibrador aguenta antes de morrer, meu boxe da série 
Mister Rogers.*

A empolgação de Eric é contagiante. Depois dos dois pri-
meiros brinquedos eu começo a me divertir, e não só porque se 
morrer não vou precisar pagar minha dívida do financiamento 
estudantil. Ele entrelaça os dedos nos meus e me puxa para a 
frente, porque pelo visto ele leva a experiência do parque tão a 
sério que pagou a taxa extra que dá direito a furar fila. Eu saio 
para amarrar o cadarço e quando volto o vejo falando com alguém 
fantasiado de Gaguinho sobre vagas de emprego no arquivo para 
pessoas sem experiência.

“A gente sempre precisa de bons profissionais de atendimen-
to ao público”, ele diz, depositando seu número de telefone na 
luva de feltro cor-de-rosa do Gaguinho. Embarcamos na monta-
nha-russa mais alta do parque pela terceira vez e ele grita como 
se fosse a primeira. Ele grita mesmo, de verdade. No começo acho 
brochante, mas quando estamos subindo a última parte dos trilhos 
percebo que estou gostando. Estou gostando muito. Não consigo 
decidir se é a contradição, o contraste entre o volume do corpo 
dele e aquela atitude pouco viril, ou a inveja que sinto do deslum-
bramento dele — o deleite misturado ao medo, a disposição para 
vivenciar de um jeito novo o que já é conhecido. Seu prazer é tão 
genuíno que eu sinto que posso abrir o zíper da minha roupa de 
pele e mostrar para ele toda a gosma lá dentro. Mas ainda não. 
Tem uma tristeza no entusiasmo dele, porque parece levemente 

* Mister Rogers’ Neighborhood foi um programa infantil norte-americano. 
Transmitido de 1968 a 2001, ficou conhecido por estimular o respeito à diver-
sidade através do lema “Gosto de você como você é” e por contar com um 
importante personagem negro, Mr. Clemmons. (N. T.)
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forçado, como se quisesse convencer alguém. Ele olha para mim 
quando chegamos ao topo. O vento folheia seu cabelo. Por trás 
de seus olhos, eu me vejo fraturada. De repente é doloroso ser 
tão comum, me abrir tanto assim para ele, enquanto ele me olha 
e finge que eu não sou só uma versão mais barata de um carro 
esportivo.

“Eu queria que todo dia fosse assim”, ele diz quando chega-
mos à parte mais assustadora da montanha-russa, quando o brin-
quedo te deixa suspenso no ar por um instante e te obriga a ansiar 
pela queda. Lá embaixo, o parque acende as luzes. Eu só quero 
que ele consiga o que quer. Eu quero ser descomplicada e pouco 
exigente. Eu quero que não haja nenhum ruído entre a fantasia 
dele e a pessoa que eu sou na vida real. Eu quero tudo isso e nada 
disso. Eu quero que o sexo seja corriqueiro e medíocre, que ele 
não consiga ficar de pau duro, que eu fale mais do que deveria 
sobre minha síndrome do intestino irritável, de forma que criemos 
um laço baseado no consolo mútuo. Eu quero que a gente brigue 
em público. E quando a gente brigar em particular eu quero que, 
talvez por acidente, ele me dê um soco. Eu quero que tenhamos 
uma longa e fértil incursão pela observação de pássaros, e depois 
eu quero que a gente descubra que tem câncer exatamente no 
mesmo dia. Aí eu me lembro da mulher dele, a montanha-russa 
começa a descer e a gente se entrega e cai.

Por mais que eu tente me controlar, passei o dia inteiro pen-
sando na mulher dele. Eu me pego torcendo para que ela seja 
uma participante muito ativa do grupo de vigilantes do bairro. 
Também seria um alívio se ela fosse do tipo que fica imóvel du-
rante o sexo. E há a chance de ela ser descolada. Talvez ela real-
mente não se incomode com o marido saindo com uma menina 
que tem dezesseis vezes mais óvulos viáveis que ela. Talvez ela 
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tenha o corpo flexível, saiba tudo sobre Vênus retrógrado e prefi-
ra usar desodorante natural. Uma mulher que se sente tão pouco 
ameaçada por todas as mulheres de Nova York que deu a bênção 
por atacado para o marido trepar com esse bando de gostosas.

Depois de mais alguns brinquedos, Eric e eu vamos para um 
saloon falso decorado com uma quantidade absurda de vime. É 
o único restaurante no parque que vende bebidas alcoólicas, e 
acima do bar se vê uma versão em neon do bigode do Eufrazino. 
Uma garçonete com um chapéu de caubói avantajado larga dois 
cardápios engordurados na mesa. Ela lista os pratos do dia de 
forma a não deixar dúvida de que, se depender dela, a gente tem 
mais é que tomar no cu. Até esse momento, nós dois vínhamos 
encarando o dia lado a lado. Olho para ele de frente e quase dói. 
Parece que a atenção total dele irradia calor.

“Tá achando legal?”, ele pergunta.
“Sim, acho que sim.”
“Porque eu vou ser sincero, não estou conseguindo te sacar 

muito bem, e normalmente sou bem bom nisso.” Eu termino 
minha cerveja e tento não demonstrar a imensa alegria que sinto 
em saber que não deixei transparecer minha carência e minha 
aversão. “Você parece meio distante”, ele diz, e todas as crianças 
empilhadas embaixo do meu sobretudo comemoram. Distante é 
um interesse relaxado, é uma escolha. Não é uma menina em 
Bushwick lambendo o atum até ver o fundo da lata.

“Eu sou um livro aberto”, digo, pensando em todos os homens 
que acharam o livro ilegível. Eu errei com esses homens. Eu 
pulei para segurar suas pernas quando eles tentaram sair da minha 
casa. Eu os persegui pelo corredor com uma garrafa de Listerine 
e disse Eu consigo virar um livro leve, um livro de ler na praia, é só 
me livrar dessas frases todas, por favor, só me deixa fazer uma revisão.
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* * *

Por isso eu me esforço ao máximo para ser indiferente. En-
quanto consigo, tento passar a impressão de que o meu silêncio 
é perspicaz, e não consequência do meu medo de falar alguma 
coisa ridícula.

“Você está saindo com mais alguém?”, ele pergunta.
“Não. Isso faz você me querer menos?”
“Não. Eu ser casado faz você me querer menos?”
“Me faz te querer mais”, eu digo, me perguntando se come-

cei a falar demais, se foi um erro contar que ele é o único. Nin-
guém quer o que ninguém quer. Tem um cheiro de maconha-
-banheiro-pipoca impregnado no ar e um homem chorando 
baixinho no balcão, ao lado de um urso de pelúcia gigante. Pela 
primeira vez me ocorre que Eric pode ter escolhido este lugar 
para evitar que a gente encontre alguém conhecido na cidade. 
“Eu gostei quando você perguntou se eu estava achando le-
gal”, digo.

“Por quê?” Ele faz uma careta, e eu percebo que já a vi 
antes, que depois de algumas horas já estou começando a conhe-
cer as expressões faciais dele. Quando penso que daqui para a 
frente não tem volta, que a gente nunca mais vai voltar ao relati-
vo anonimato da internet, tenho vontade de deitar em posição 
fetal. Odeio pensar que eu repeti uma ação, que ele olhou para 
mim, percebeu um padrão e decidiu em silêncio se acha supor-
tável vê-lo de novo ou não. Não tem nada que eu possa fazer 
para equilibrar as coisas. Alguns homens pelo menos têm a de-
cência de mostrar tudo o que têm de ruim logo de cara. Mas 
tudo o que já vi em Eric quero ver de novo. Tipo essa careta meio 
paternal de velho, essa delicada reprovação.

“Porque eu senti que você queria mesmo ouvir a minha 
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resposta, que não foi uma dessas perguntas que a gente faz espe-
rando que a resposta seja sim”, eu digo.

“Me dá um exemplo de uma pergunta dessas.”
“Por exemplo: você gozou?”
“E aí você fala que sim, mesmo se a resposta for não?”
“Óbvio.”
“Nossa, mas então você é uma mocinha mentirosa, hein?”, 

ele diz, e eu quero dizer Sou. Sou mesmo.
“Você nunca mente pra poupar a outra pessoa?”
“Nunca.”
“Interessante”, eu digo. É óbvio que não é interessante 

que ele tenha o privilégio de viver com franqueza. Não é in-
teressante que ele não consiga imaginar qualquer outra possi-
bilidade. Ele deduziu que a minha amplitude de movimento 
é igual à dele. Ele nem cogitou as mentiras que as pessoas 
contam para sobreviver, a bondade do fingimento, que inclu-
sive estou demonstrando agora, enquanto como esse cachorro-
-quente infecto. É a primeira vez que eu meio que entendo 
Eric. Ele acha que somos parecidos. Ele nem imagina o esfor-
ço que  estou fazendo.

“Você pode ser você mesma comigo, viu?”, ele diz, e tenho 
que me segurar ao máximo para não rir na cara dele.

“Obrigada”, respondo, mas sei que ele não está falando sério. 
Ele quer que eu seja eu mesma como uma leoa pode ser quem 
ela é no zoológico municipal. Inerte, esperando ser alimentada. 
Não livre na natureza, com tendões enfiados nos dentes.

“E se eu não te fizer gozar, quero que você me fale”, ele diz, 
pedindo a conta com um gesto.

“Então a gente vai transar? O encontro foi bom?”
“Você não achou?”
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No caminho até o carro começa a chover. É uma chuva fina, 
mas inesperada, e o parque já está soltando os fogos de artifício 
que anunciam o horário de fechamento. Ficamos no estaciona-
mento esperando o grand finale. Ele me abraça quando começam 
a estourar os fogos que parecem flores brancas. Enfio o rosto na 
camiseta dele e sinto a umidade de suor e cloro. Passei o dia in-
teiro sem conseguir me secar. Ele toca a minha nuca e seus dedos 
ficam grudados.

Quando entramos no carro, as janelas estão úmidas do lado 
de dentro do vidro. Ele liga os limpadores de para-brisa e tira a 
camiseta. Nessa hora ele sorri de um jeito que faz parecer que 
está inseguro, e eu fico com vontade de sentar na cara dele. Eu 
vim preparada. Coloquei esse vestido porque é fácil de tirar. Mas 
aí ele dá a partida e de repente estamos na estrada. Eu fico olhan-
do as luzes giratórias da rodovia refletidas no rosto dele. O cami-
nho de Jersey até a cidade está sem trânsito, o que é incomum. 
Ele deixa o braço pendurado para fora da janela e canta junto 
com o rádio com uma voz suave e confiante. Está tocando “Could 
Heaven Ever Be Like This”, do Idris Muhammad. Essa música 
foi lançada em 1977, quando Eric tinha três anos. Eu canto jun-
to do jeito menos estranho que consigo, que ainda é bem estranho.

“Como você conhece essa música?”, ele pergunta, e eu que-
ro ser descolada. Quero responder que achei o disco numa loja, 
misturado por engano na pilha de rock progressivo de filme de 
terror. Não que ouvi um sample dessa música em outras duas 
músicas diferentes e fiquei de 2003 a 2006 tentando descobrir o 
nome dela em uns fóruns toscos. Eu quero contar que “Spring 
Affair”, da Donna Summer, foi a única coisa que me fez sobre-
viver ao ano de 2004, mas omiti os acontecimentos desse ano na 
nossa correspondência on-line.
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“Eu adoro música disco”, digo, e ele sorri e aumenta o vo-
lume. É assim que voltamos para a cidade, nas alturas do fim dos 
anos 70. Ele dirige devagar, só com uma mão no volante, e eu 
sei que estou quase chegando em casa quando o ar começa a 
feder. Quando paramos ao lado do meio-fio, ele diminui o volume 
e pergunta de novo se eu achei legal.

“Achei”, respondo, ainda com os ouvidos cheios do vento 
da estrada.

“Não mente pra mim, hein?”, ele diz, e a mão dele segura 
a minha coxa. Agarra a minha nuca. É impossível discernir um 
padrão entre um toque e outro, e Eric é tão silencioso que nem 
consigo ouvir sua respiração. Fora isso, estou consciente de todas 
as variações atmosféricas dentro do carro: a estação dessintoniza-
da no rádio e o chiado baixo da fm pegando mal, de forma que 
por trás dos círculos preguiçosos dos dedos dele de vez em quan-
do tem uma voz que sai do alto-falante com aquela verve enjoativa 
de locutor e fala você está ouvindo; a luz do teto; a auréola escu-
recida ao redor da cabeça dele; seus olhos, grandes e brilhantes.

“Eu quero ver você chupar meu dedo”, ele diz.
“Tá”, eu digo, e coloco um dedo na boca. Depois dois. De-

pois três. E aí, de repente, ele faz um gancho com os dedos e me 
puxa para perto dele pelos meus dentes de baixo.

“Sua putinha”, ele diz, e em seguida me solta.
“Sobe um pouco.”
“Hoje não. Deixa eu te levar pra passear na quinta.”
“Beleza”, eu respondo, mas fico constrangida. Fiquei o dia 

todo esperando a hora de pular em cima de Eric. Limpei meu 
quarto e comprei três caixas de pílula do dia seguinte Plan B. Saio 
do carro e dou um tchauzinho quando ele liga o carro e vai em-
bora. Enquanto subo a escada do meu prédio, já decidi que vou 
faltar no trabalho amanhã e passo a noite toda assistindo Top Chef 
e me masturbando com verdadeira fúria.


