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1

LOgAN

“aquela ali tá dando mole pra mim. certeza.”
“vai sonhando, cara.”
“ela não para de olhar pra cá! Tá a fim.”
“como se uma gostosa que nem ela fosse dar mole pra um velho que 

nem você.”
“eu tenho só vinte e oito anos!”
“sério? É mais idoso do que eu imaginava.”
seguro o riso. Faz uns vinte minutos que estou escutando o trio de 

corretores. Quer dizer, não sei se trabalham na bolsa, mas estão de terno 
e tomando bebidas caras no centro financeiro da cidade, então devem 
trabalhar no mercado financeiro.

Já eu sou o atleta desajeitado de jeans rasgado e moletom da under 
armour bebendo cerveja na ponta do balcão. dei sorte de achar um lugar 
vazio, o bar está lotado hoje. Quando chega o fim do ano, os bares de Bos‑
ton ficam entupidos de gente dando uma pausa no trabalho ou nos estudos.

os três sujeitos que estou observando mal olharam na minha dire‑
ção quando sentei no banco ao lado, então é fácil escutar as besteiras que 
eles falam.

“e aí, quais as chances do Baker?”, pergunta um. ele e o louro exa‑
minam o amigo moreno (o idoso). “oito por cento”, conclui o primeiro.

o louro é mais generoso. “dez.”
“Tira a média e fecha em nove por cento. chance de uma em nove.”
Pensando bem, acho que esses caras não trabalham no mercado fi‑

nanceiro. Fico tentando entender o cálculo deles, mas parece completa‑
mente arbitrário, sem o menor fundamento matemático.
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“não enche. Tenho muito mais chance que isso”, reclama Baker. “Já 
viram esse relógio?” ele sacode o pulso esquerdo pra exibir um rolex 
novinho.

“uma em nove”, insiste o primeiro. “É pegar ou largar.”
o sr. rolex bufa irritado e bate no balcão do bar, deixando um maço 

de notas. os outros repetem o movimento.
Pelo que entendi, o jogo funciona assim:
Passo 1: um deles escolhe uma mulher no bar.
Passo 2: os outros calculam (por assim dizer) as chances de o pri‑

meiro conseguir o telefone dela.
Passo 3: eles jogam uma fortuna em dinheiro no balcão.
Passo 4: o cara chega na garota e leva um toco. Perde o dinheiro 

da aposta, mas ganha na rodada seguinte, quando o colega também leva 
um fora.

uma brincadeira inútil e idiota.
dou um gole na cerveja e assisto, entretido, o sr. rolex caminhar até 

o mulherão usando um vestido de grife justo.
ela torce o nariz diante da aproximação, o que me diz que os amigos 

estão prestes a ganhar uma bolada. eles podem até estar exibindo ternos 
caros, mas não chegam nem aos pés das mulheres no bar. e mulheres 
elegantes não costumam ter paciência com babacas imaturos, porque 
sabem que podem arrumar coisa melhor.

o sr. rolex volta de cara feia. sem o telefone dela. os amigos garga‑
lham e dividem o dinheiro.

Quando o louro está prestes a escolher o novo alvo, pouso minha 
cerveja no balcão e pergunto: “Posso jogar?”.

os três se voltam para mim. o sr. rolex avalia minhas roupas ca suais 
e dá um risinho. “Foi mal, cara. você não tem dinheiro pra esse jogo.”

revirando os olhos, tiro a carteira do bolso e folheio as notas, dei‑
xando‑as bem à mostra. “ah, é?”, digo, educadamente.

“você estava esse tempo todo aí ouvindo a gente?”, pergunta o louro.
“não é como se vocês estivessem falando baixo, né? e gosto de 

apostar. não importa o que seja, se tiver aposta, eu tô dentro. dito isso, 
quais as minhas chances com…”, corro os olhos pelo bar lotado. “ela”, 
digo por fim.
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em vez de seguir meu olhar, os três continuam me encarando.
eles me avaliam por um longo tempo, como se estivessem tentando 

decidir se estou tirando sarro deles. então levanto do banco e me apro‑
ximo do trio. “olha só pra ela. Que mulherão. vocês acham que um 
sujeito tosco feito eu consegue o número dela?”

o sr. rolex é o primeiro a baixar a guarda. “Ela?”, pergunta, acenan‑
do sem muita discrição para a menina bonita que pede uma bebida no 
bar. “a menininha inocente ali?”

ele não está errado. ela tem mesmo um ar de inocência. Perfil deli‑
cado, sardas no nariz e cabelo castanho‑claro solto sobre os ombros, em 
vez de presos num penteado complicado como as outras mulheres no 
bar. Mesmo com o suéter justo e a saia curta, faz mais o tipo comum, e 
não exatamente sensual.

o sujeito moreno dá uma risada. “Boa sorte. vai precisar.”
arregalo os olhos para eles. “Por quê? acham que eu não tenho 

chance?”
“cara, olha só pra você. você é o quê? atleta, né?”
“ou isso, ou toma bomba”, zomba o louro.
“sou atleta, sim”, confirmo, mas não entro em detalhes. Tá na cara 

que não acompanham hóquei, ou saberiam que acabei de ser contratado 
pelo Boston.

ou não. não tive tanto tempo de gelo assim desde que me transfe‑
riram da equipe de base para o time profissional. ainda estou tentando 
mostrar meu valor para o técnico e os colegas. Mas fiz um passe bonito 
no último jogo, o que foi bem legal.

um gol teria sido melhor.
“uma belezinha que nem ela ia se assustar contigo”, me avisa o sr. 

rolex. “as suas chances de conseguir o telefone dela são de… uma em 
vinte.”

os amigos concordam. “vinte e cinco por cento”, diz um deles. Por‑
que, mais uma vez, os cálculos deles não fazem o menor sentido.

“e se eu quiser mais do que só o telefone?”, desafio.
o louro ri com desdém. “Quer saber as suas chances de voltar pra 

casa com ela? uma em cem.”
avalio a morena de novo. está usando botas pretas de camurça de 
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salto grosso, as pernas cruzadas, bebericando de leve o drinque. É linda 
pra caramba.

“duzentos contos que ela vai enfiar a língua na minha boca em me‑
nos de cinco minutos”, me gabo, com um risinho arrogante.

Meus novos amigos caem na gargalhada.
“vai na fé, cara.” o sr. rolex ri. “não sei se você notou, mas as mu‑

lheres aqui são de classe. ninguém aqui ficaria contigo em público.”
Mas já deixei duzentos dólares no balcão. “Tá com medo da minha 

lábia com as mulheres?”, zombo.
“rá! então tá. Tô dentro”, diz o louro, colocando duas notas em cima 

das minhas. “vai lá levar um toco, bonitão.”
Pego meu copo e viro a cerveja. “coragem líquida”, anuncio, e o sr. 

rolex revira os olhos. “agora vê se aprende como se faz.”
com uma piscadela, me afasto deles.
na mesma hora ela se volta para mim. uma pontinha de sorriso 

mesclado com timidez surge em seus lábios. cara, que boca. cheia, rosa‑
da e brilhosa.

Quando nossos olhares se encontram, é como se o bar inteiro tives‑
se desaparecido. seus olhos castanhos são lindos e expressivos, e, neste 
instante, expressam uma sede que faz meu coração disparar. sou sugado 
por sua órbita, e meus pés aceleram o passo por conta própria.

um segundo depois, estou do lado dela, cumprimentando‑a com um 
“oi” rouco.

“oi”, responde ela.
ela tem que inclinar a cabeça para trás para me olhar, porque está 

sentada, e sou muito mais alto que ela. sempre fui um sujeito grande, 
mas, desde que comecei a jogar profissionalmente, ganhei muita massa. 
hóquei profissional exige muito fisicamente.

“Posso pagar uma bebida pra você?”, pergunto.
ela ergue a taça cheia. “não, obrigada. Já tenho uma.”
“então eu compro a próxima.”
“não vai ter uma próxima. não confio muito em mim.”
“e por quê?”
“Porque sou muito fraca pra bebida. umazinha já me deixa tonta.” seus 

lábios se curvam de leve. “com duas, nem sei a besteira que posso fazer.”
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o comentário faz meu pau saltar na calça. “Que tipo de besteira?”, 
pergunto.

ela cora, mas não foge da minha pergunta. “uma besteira muito 
grande.”

sorrio pra ela, então chamo o barman com um gesto rápido e exa‑
gerado. “outro drinque pra moça”, peço.

ela ri, e o som harmonioso provoca uma onda de sensações em meu 
corpo. estou absurdamente atraído por ela.

em vez de ocupar o banco vago ao seu lado, permaneço de pé. Mas 
me aproximo, e seu joelho roça de leve o meu quadril. Juro que posso 
ouvir sua respiração acelerar diante do leve contato.

dou uma olhadela na direção de meus novos amigos e os vejo nos 
observando com atenção. o sr. rolex dá um tapinha teatral no relógio, 
como se para me avisar que o tempo está passando.

“então, o negócio é o seguinte…” Falo perto de seu ouvido para que 
ela possa me escutar melhor. desta vez, vejo sua respiração acelerar. seus 
seios sobem à medida que ela inspira. “Meus colegas acham que tenho 
vinte e cinco por cento de chance de conseguir seu telefone.”

os olhos dela brilham, diabólicos. “uau. eles não botam muita fé em 
você, hein? sinto muito.”

“não esquenta. Já ganhei em situações mais adversas. Mas… posso te 
contar um segredo?” Minha boca roça sua orelha, então sussurro: “não 
quero o seu telefone.”

ela salta de surpresa e fixa os olhos em mim. “não?”
“não.”
“e o que você quer?”, pergunta, levando o copo aos lábios para um 

gole rápido.
Penso por um instante. “Quero beijar você.”
isso me rende uma risada. “aham. você só tá falando isso na espe‑

rança de eu topar e você poder se exibir pros seus amigos.”
olho para trás mais uma vez. o sr. rolex tá com um sorrisinho ma‑

roto na cara. ele dá outra batidinha no relógio. Tique‑taque.
Meus cinco minutos estão quase acabando. Meu próprio relógio me 

diz que só tenho dois.
“não”, digo a ela. “não é por isso que quero te beijar.”
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“ah, não?”
“não.” Passo a língua em meu lábio inferior. “Quero te beijar porque 

você é a mulher mais gostosa deste bar.” encolho os ombros. “e tá na 
cara que você quer a mesma coisa.”

“Quem disse?”, desafia ela.
“os seus olhos, que não desgrudaram da minha boca desde a hora 

em que vim até aqui.”
ela estreita os olhos.
“o negócio é o seguinte.” deslizo levemente a ponta dos dedos ao 

longo de seu braço fino. não chego a tocar sua pele, mas ela estremece 
visivelmente. “Meus amigos acham que você é uma garotinha inocente. 
eles me avisaram que você podia ficar intimidada por um cara como eu. 
um brutamontes. Mas sabe o que eu acho?”

“o quê?” sua voz soa ofegante.
“acho que você gosta de um brutamontes.” Mais uma vez, me apro‑

ximo dela. está usando um brinquinho de brilhante, e não consigo me 
conter, passo a língua por cima dele.

outra inspiração profunda, e sinto uma pontada de satisfação.
“acho que você não tem nada de inocente”, continuo. “acho que 

você tá longe de ser bem‑comportada. acho que, neste momento, o que 
você mais quer é enfiar a língua na minha boca e cravar as unhas nas 
minhas costas e me deixar te foder bem aqui, na frente de todo mundo.”

ela geme alto.
estou prestes a dar um sorriso convencido, quando ela agarra a mi‑

nha nuca e me puxa para um beijo intenso.
“Tem razão”, murmura, contra os meus lábios. “estou longe de ser 

bem‑comportada.”
Já sinto o pau duro antes mesmo de tocar sua boca. e quando minha 

língua desliza por entre seus lábios entreabertos, é a minha vez de gemer. 
ela tem gosto de gim e sexo, e eu a beijo, esfomeado, o tempo todo cien‑
te dos gritinhos à nossa volta. Tenho certeza de que alguns vêm dos meus 
amigos corretores, mas estou ocupado demais para me vangloriar com o 
espanto deles.

Minha língua desliza sobre a dela, e coloco gentilmente uma perna 
entre suas coxas macias. e a deixo sentir como meu pau está duro.
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“ai, meu deus”, geme ela. então interrompe o beijo, os olhos bri‑
lhando de luxúria. “vamos sair daqui e terminar isso em algum lugar 
mais privado?”

“não. Quero você agora.” Minha voz soa rouca.
ela pisca. “agora?”
“aham.” Pouso uma das mãos em sua cintura fina, movendo a palma 

num carinho provocante. “ouvi dizer que o banheiro feminino aqui tem 
umas cabines bem grandes…”

ela coloca a mão no centro do meu peito. Mas não para me afastar. 
Também está me provocando, enquanto o olhar esfomeado percorre o 
meu corpo. então inclina a cabeça e pergunta: “o que a sua namorada ia 
dizer disso?”.

ofereço um sorriso travesso. “ela diria… Anda logo, John, preciso 
gozar.”

grace geme de novo.
“Foi o que eu pensei”, provoco, mas minha garota não parece per‑

turbada.
Às vezes, é difícil acreditar que ela um dia foi a caloura nervosa, 

gaguejando no alojamento em que fui parar por acaso. Que a doce grace 
ivers por quem me apaixonei é essa mulher destemida diante de mim, a 
garota sensual prestes a transar comigo no banheiro.

Tá, foi ela quem escolheu o bar, e fez questão de pesquisar se os 
banheiros eram limpos antes de concordar com o roleplaying de hoje. 
então, sim, grace continua a mesma menina excêntrica que conheci 
anos atrás. e calha de ser também minha namorada gostosa e sedenta 
por sexo.

Pego sua mão e a levanto do banco. Meu pau ainda está duro feito 
pedra e preciso de um alívio. a julgar por sua respiração, ela está tão 
excitada quanto eu.

“então, o que me diz?”, pergunto, roçando sua palma com o dedão.
grace fica na ponta dos pés e aperta os lábios contra a minha orelha. 

“anda logo, John, preciso gozar.”
engulo uma risada desesperada e a sigo pelo corredor dos fundos do 

bar. antes de passar pela porta, dou uma última olhadela por cima do 
ombro. os corretores estão me olhando embasbacados, como se eu fosse 
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um ser de outro planeta. aponto o dinheiro no bar e aceno gentilmente 
com a cabeça, como se dissesse: Podem ficar com ele.

não preciso ganhar uma aposta idiota. Já sou o homem mais sor‑
tudo do bar.

 


