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1
MAIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIR A

Eu cochilava no trem Japeri, sentada na ponta do banco, ao

lado da porta. Por sorte, quando ele parou e algumas pessoas
desceram conversando, eu despertei. Sobressaltada, espiei
para ver em que estação estávamos. Nova Iguaçu. A minha.
Levantei-me apressada, agarrando minha pasta amarela,
e saltei antes que as portas se fechassem. Meu coração disparou pelo risco que corri de passar da estação devido ao cansaço que sentia. Respirei aliviada por ter acordado a tempo.
Observei enquanto o trem se afastava, barulhento. Pensei nos efeitos do tempo sobre a estação. Desde 1858, uma
longa história, digna de ser registrada. A estação merecia ser
preservada e, talvez, reformada. Não que reformas lhe devolvessem o charme e o romantismo das décadas passadas; isso
já não é mais possível. Reflexão de futura historiadora. Caminhei em direção às escadas, levei a mão à boca para disfarçar um bocejo. Tudo o que mais queria era chegar em casa...
chegar logo, tomar um banho e dormir. Graças a Deus era
sexta-feira. Só voltaria para o trabalho e para a faculdade na
segunda-feira.
Feliz por pensar nisso, atravessei a roleta, percebi que o
calçadão em frente à estação estava movimentado, e o bar de
esquina, lotado. As pessoas aproveitavam a noite de sexta para
beber e encontrar os amigos. Passava das 11 horas da noite
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quando desci a escadaria da estação. Aproveitei que o sinal
de trânsito estava fechado para atravessar a rua, correndo.
Os homens no bar começaram a mexer comigo, chamandome de gata, jogando piadinhas. Eu nem olhei para eles. Assim
como não olhei para os rapazes que passavam ao meu lado no
calçadão e se viravam para olhar ou falar alguma gracinha.
Aprendera a simplesmente fingir que nada acontecia.
Bocejei novamente enquanto apressava o passo. Não
aguentava mais a roupa que usava desde que saíra de casa pela
manhã e não via a hora de pôr só uma camiseta fresquinha
e dormir... Dormir muito, até umas dez horas do dia seguinte.
Segui direto pela principal avenida no centro de Nova
Iguaçu, até chegar à transversal em que morava. Virei à esquerda e depois numa pequena rua sem saída. O bairro estava ali, do mesmo jeito que o encontrava todos os dias. Quase
gemi de alegria ao ver minha pequena casa rosa, com pintura
descascando, muro baixo e o portão enferrujado na parte inferior. Acredito que muitos me considerariam louca por me
sentir feliz ao voltar para uma casa como a minha, tão simples, tão... A luz na varanda estava acesa e a janela da sala estava com o vidro aberto.
Abri o portão, que fez um leve rangido, anunciando que
alguém se aproximava da casa. Fechei o portão atrás de mim.
Atravessei a pequena calçada até os dois degraus da varanda,
já tirando o molho de chaves da bolsa. Finalmente, entrei em
casa.
Parecia que todas as luzes estavam acesas. A televisão estava ligada e com o volume alto, como minha mãe gosta, para
ela não perder nenhum detalhe. Mas não havia ninguém na
pequena sala.
– Oi. Cheguei!
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Na mesma hora minha irmã caçula surgiu no corredor,
lindíssima, usando uma calça preta colada, saltos altos e uma
ínfima blusinha vermelha, que mais mostrava do que cobria.
Estava maquiada e com os cabelos castanho-escuros escovados, caindo pelos ombros. Logo atrás dela vinha a nossa mãe,
carregando sua bolsinha e falando algo que eu não entendi
direito, talvez alguma coisa sobre perfume.
– Você chegou e eu estou saindo – disse Juliane, minha
irmã, três anos mais nova. Parou na sala e, olhando para mim,
estendeu a mão para pegar seu petit sac com nossa mãe.
– Vai sair tão tarde? – indaguei, serenamente.
– Vou. Sexta-feira é dia de diversão. Você sabe o que
é isso, maninha? – Ela sorriu e mandou um olhar à mamãe,
que lhe lançou outro olhar de volta.
– Meu conceito de diversão é diferente do seu – retruquei.
Juliane olhou-me com aquele jeito debochado que utilizava sempre que alguém a irritava. Depois se voltou para
nossa mãe, a figura baixa e gordinha que estava ao seu lado,
beijou-a no rosto e falou:
– Amanhã te conto tudo. Torça por mim.
– Claro, querida. Boa sorte!
Tereza olhou para a filha caçula, radiante e animada. Na
certa ela sabia para onde Juliane ia e o que faria. Elas sempre
combinavam tudo. Sempre cúmplices. E aquele ar de segredo e alegria de mamãe não podia significar boa coisa. Eu suspeitava de algo.
Tentei controlar a preocupação e a irritação. Juliane não
me escutava mais, não dava importância para os meus conselhos e parecia ter raiva das minhas interferências. Por isso,
indaguei com cuidado:
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– Vai dormir fora hoje? – Tive vontade de acrescentar “de
novo”, mas não disse nada.
– Vou. Aliás, nem sei quando volto. – Seus olhos escuros,
bem maquiados, pareciam me desafiar a impedi-la.
– Ela vai à festa do namorado, numa cobertura do Leblon.
Ele é um empresário muito rico – acrescentou mamãe, orgulhosa.
– Sei... E ele vem buscar você, Juliane?
– Não. Luana vai de carro, ela também foi convidada.
Minha preocupação aumentou. A tal Luana, amiga de Juliane, era tão irresponsável quanto ela. As duas viviam cada
vez mais juntas, passavam noites fora fazendo coisas que, com
certeza, não eram boas. A garota era mimada, tinha o seu próprio carro e fazia tudo o que tinha vontade. Tudo mesmo.
Juntas, deviam aprontar muito.
Naquele momento, alguém buzinou em frente a casa.
– É a Lu. Tchau, mãe. – Ela beijou novamente nossa mãe,
Tereza, que parecia uma criança feliz. Depois disse friamente
para mim, passando ao meu lado: – Tchau.
– Juliane, espere.
– O que é? – Irritada, ela parou e me encarou, já esperando alguma crítica ou conselho.
– Tome cuidado.
Eu queria dizer muito mais. Queria que a minha irmã
voltasse a ser a garota que, pelo menos de vez em quando,
escutava e concordava com o que eu falava. Queria que ela
entendesse que me preocupava com ela e queria o seu bem.
Mas, toda vez que tentava demonstrar isso, nós brigávamos.
Juliane apenas me lançou o mesmo olhar debochado e
saiu.
Lá fora, ela e Luana riram, disseram algo, e o carro arrancou.
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Senti o coração apertado no peito. Lá, nas ruas, elas corriam todo tipo de risco, até mesmo um acidente de carro, que
poderia ser fatal. Eram apenas duas meninas irresponsáveis,
procurando problemas.
– Você devia fazer o mesmo. – A voz da minha mãe, absurdamente crítica, alcançou meus ouvidos, me tirando dos
meus pensamentos, e penetrou em minha mente preocupada.
Eu a encarei. Quem olhasse a mulher baixa, gordinha,
com cabelos curtos pintados de preto e olhos pequenos, pensaria que se tratava de uma senhora como outra qualquer, mas
há muito tempo eu soube que minha mãe era diferente de todas as senhoras que eu conhecia. E isso sempre me assustava.
– Quem é esse namorado dela?
– Eu já não lhe disse? – Animada, Tereza foi até o velho
sofá, coberto com a capa colorida, que escondia os rasgos e sujeiras do tecido original. Sentou-se, pegou o controle da tevê.
– É um homem rico, lindo, que ela conheceu na casa de uns
amigos. Está caidinho por ela. Aposto que a Ju encontrou a
sorte grande.
Sorte grande, para a minha mãe, significava conseguir um
marido rico. Ela criava suas filhas orientando-as a usar a beleza para conquistar um homem assim. A sua vida girava em
torno deste objetivo.
Eu me lembrava de ouvi-la sempre me aconselhando a
usar minha beleza para me dar bem na vida. Isso marcou minha infância e adolescência. Era como uma lavagem cerebral
que ela sempre fazia. E que foi um fracasso comigo.
– Você não se preocupa com ela? Tantas noites fora de
casa, metida com homens que você não conhece e que pode
riam ser loucos ou assassinos? – As palavras saíram com
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revolta, mesmo sabendo que seria em vão. Fizera isso várias
vezes e nunca adiantara. – Ela é só uma garota, mãe. Pensa que
é esperta, mas pode se dar muito mal!
– Juliane tem 18 anos. E não é boba. – Lançou-me um
olhar carregado, irritado. – Aliás, é bem mais sagaz que você!
Antes dos 20 anos estará rica, casada, com o mundo aos pés
dela. E você? Vai ser uma pobre professora contando cada tostão, casada com um motorista de ônibus ou com um zé mané
qualquer. Meu Deus, e pensar nas oportunidades que você
jogou fora! Com sua aparência, poderia ser uma rainha!
Saí da sala antes que ela terminasse de falar e fui para meu
quarto, onde só cabiam uma cama de solteiro e um armário de
roupas e livros. Pequeno. Mas meu canto. Fechei a porta, encostei-me nela e olhei fixamente para a frente.
Juliane não saía da minha cabeça. A preocupação com ela
era uma constante em minha vida.
Cansada fisicamente, exausta emocionalmente e sem ter
mais como lutar para proteger minha irmã, fechei os olhos,
sentindo-me derrotada.
Disputara Juliane com nossa mãe durante anos, para o
bem da minha irmã. Como alguém poderia ser feliz se vendendo para homens ricos, com o único objetivo de enriquecer a qualquer custo?
Infelizmente, Juliane acabara ficando do lado da nossa
mãe. Abandonou a escola, não trabalhava, passava seus dias e
noites se especializando em se tornar mais bonita e sedutora.
Fútil, orgulhosa, cheia de si, metida, antipática. Era assim que
todo mundo por ali via minha irmã. E ela reagia dando de
ombros e dizendo que era inveja. Inveja porque ela era melhor
que os vizinhos, amigos e conhecidos.
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Abri o guarda-roupa antigo para guardar a bolsa e a pasta.
Todo prazer que sentira pensando em chegar em casa para
descansar se evaporara.
Teria sorte se conseguisse dormir.

ARTHUR MORENO DE ALBUQUERQUE

Tomava um gole do meu uísque escocês, puro, 12 anos, enquanto escutava o que um dos diretores falava sobre a matéria
de capa de uma das revistas de que eu era dono e que seria
lançada na semana seguinte.
Na minha cobertura no Alto Leblon, eu recebia alguns conhecidos naquela noite, colegas de trabalho, amigos, empregados e bajuladores. Como na maioria das vezes, eram pessoas
chatas, de quem eu logo me cansava. Algumas eu até cortava
das listas de convidados das reuniões seguintes.
Aquela, especialmente, poderia ser um fracasso. Os homens e mulheres ali pareciam querer lamber meus pés, me
agradar de todas as formas possíveis. O que o poder e o dinheiro não fazem com as pessoas?! Eram simpáticos em demasia, divertidos e sorridentes. Falsos. Seria melhor descrevê-los
assim.
Enquanto Cássio Cavalcanti continuava a falar animadamente sobre a matéria, e um casal perto de nós escutava atentamente, corri o olhar pelo enorme terraço do apartamento.
Um pequeno bufê servia bebidas da mais alta qualidade e
petiscos caros e saborosos aos convidados, que, no total, deviam chegar a umas quarenta pessoas, a maioria mulheres.
Com exceção de Alda Guimarães, uma de minhas produtoras, que era feia e tinha mais de 40 anos, todas as outras eram
jovens e lindíssimas.
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Sorri suavemente. Mulheres ambiciosas que dariam um
membro para estar ali fazendo contato, mostrando-se, oferecendo-se às pessoas certas e influentes, esforçando-se para se
tornar uma das capas da minha revista Macho ou uma amante especial, com direito a presentes e prestígio. Todas iguais.
Lindas e vazias. Bonecas para serem usadas à vontade.
Elas sempre salvavam aquelas reuniões chatas. Eu me divertia observando seus esforços para chamar atenção, as disputas entre elas, o desejo de se destacar das demais e as coisas
que eram capazes de fazer para aparecer.
Eu, que era dono de um conglomerado de revistas, um
empresário de sucesso, um homem rico e poderoso, sempre na mídia, poderia fazer tudo o que eu quisesse com elas.
E fazia. Naquele momento mesmo, se apenas pedisse que ficassem nuas e deitassem no chão para que eu, meus amigos e
empregados transássemos com elas, com certeza obedeceriam. No ato.
Ter esse poder me agradava. E excitava. Bonecas, com
seus corpos perfeitos, sempre prontas para realizar meus desejos. Esforçando-se para me agradar. E algumas até conseguiam. Essas eu usava até cansar. As que tinham potencial
conseguiam sair nuas na revista Macho. E poucas, muito poucas, conseguiam um comercial na tevê ou uma ponta em novela. Umas duas ou três, mais espertas, faziam sucesso. Todas
passavam pela minha cama.
Eu sentia os olhares de cobiça sobre mim e retribuía os
sorrisos ansiosos. Elas ficavam por perto, rondando, tentando
mostrar suas qualidades e atributos. Algumas, mais diretas,
se aproximavam sem convite, com olhares sedutores e palavras cheias de conotação sexual. Como aquela garota que conheci na semana anterior, na casa de um amigo empresário.
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Alberto Gaspar tinha 68 anos e só gostava de garotas entre 18 e 20 anos. Ele tinha bom gosto e costumava indicar
umas beldades para minha revista, após usá-las. As mais fogosas e que satisfaziam todas as suas vontades eram as preferidas de Alberto. Aquela morena, que tinha ficado pendurada
no meu velho amigo tarado naquela festa, era especialmente
bonita e liberal. Não tinha ficado nem um pouco envergonhada quando ele descrevera para mim o quanto ela era gostosa
e realizava seus caprichos. Nem tinha disfarçado seu desejo
por mim, o que fez com que Alberto me convidasse a compartilhá-la.
Dividir mulheres com outros homens não era exatamente
minha fantasia sexual favorita, mas eu gostava tanto de sexo
que, de vez em quando, participava de algumas orgias. Naquela noite, aceitei o convite, e transamos com ela. Chamavase Juliane e deu conta de nós dois muito bem. Eu a penetrei
em todos os orifícios, e a garota ainda pediu mais. Era naturalmente puta. E me agradou com sua beleza, jovialidade e
entrega total.
Transei com ela mais duas vezes depois disso, todas muito agradáveis. Ela não se assustava fácil e aceitou tudo o que
sugeri. No entanto, já começava a me cansar dela. Era sempre
assim após conhecer uma mulher na cama e explorá-la ao máximo. Talvez porque sexo não seja o mesmo que amor e isso
seja um desconhecido para mim, busco entre corpos quentes, respirações ofegantes o que me satisfaça. Talvez seja realmente como diz Gabriel García Márquez: “O sexo é o consolo
que a gente tem quando o amor não nos alcança.” Ou talvez
ele esteja errado, e sexo seja o suficiente. Quem sabe?
Terminei meu uísque e vi que Juliane se aproximava de
mim. Sensual em uma roupa colada, estava com uma amiga
ao lado.
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– Querido, a reunião está ótima! – Parou ao meu lado e
segurou meu braço, enquanto eu entregava meu copo vazio
a um garçom que passava. – Minha amiga aqui adorou seu
apartamento. Ela já foi a várias festas comigo, em lugares lindos, mas adorou esse aqui.
– Com certeza. – A outra moça sorriu.
Devia ter uns 20 anos e era quase tão bonita quanto Juliane. Pequena, delicada, pele branca, cabelos longos e castanho-claros como seus olhos. Seu ar inocente e angelical era
desmentido pelo modo como me olhava, ardente e sensual.
– Essa é Luana, minha melhor amiga – explicou Juliane,
ainda encostada em meu braço, seus seios firmes me roçando
provocadoramente. – Somos inseparáveis!
Ergui uma das sobrancelhas com cinismo e, em meio à
reunião tediosa, olhei para as duas garotas com novo inte
resse. Sozinha, Juliane estava deixando de ter graça, mas, com
a amiga, ambas se tornavam mais interessantes.
– Aceitaria conhecer o resto do meu apartamento, Luana?
Os olhos da moça brilharam. Na mesma hora Juliane
olhou-a de cara feia e pensei, como uma amizade poderia acabar tão rapidamente diante de uma disputa. Eu me divertia.
– Juliane e eu teríamos imenso prazer em mostrar a você o
meu cômodo preferido da casa. Minha suíte.
– Claro! – O sorriso da morena voltou, exuberante. Sentindo-se a senhora do lugar, ela disse à outra: – Precisa ver
a banheira de hidromassagem. Parece uma piscina! E a cama
dá para umas seis pessoas.
– Uau! Estou impressionada!
– Ela está impressionada com tudo, Arthur. Principal
mente com você – Juliane ronronou.
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– Pensei que fosse um senhor de certa idade – esclareceu
Luana, avaliando-me com admiração de cima a baixo. – Felizmente me enganei.
Eu sorri lentamente. Sem me importar que meus convidados pudessem sentir a minha ausência, levei-as para minha
suíte. Pareciam duas crianças que descobriram um lugar secreto e rico, muito diferente de suas realidades.
Não precisei seduzi-las nem pedir nada. Muito menos
mandar. As duas eram maliciosas e sabiam o que eu queria.
Pareciam ansiosas em cooperar. Como sempre, tudo estava à
minha disposição para pegar e usufruir como bem quisesse.
De pé no meio do quarto, observei as duas, calado. Luana
parecia um pouco tímida, e percebi que nunca havia dividido
um homem com a amiga. Juliane, por sua vez, adorava novidades e parecia exultante. Foi a primeira a se ajoelhar à minha
frente e começar a abrir a minha calça. Desci os olhos por ela
quando abaixou minha cueca e segurou meu pau pela base,
ainda semiereto. Luana arregalou os olhos:
– Mas... é enorme!
– Vai ficar maior. Venha aqui, amiga.
Corando, Luana se ajoelhou ao lado dela, fitando meu
pau, lambendo os lábios. Juliane me acariciou e lambeu a cabeça suavemente. Depois murmurou:
– Prove.
Continuei imóvel, estudando-as quase clinicamente enquanto Luana abria a boquinha em forma de coração e enfiava
meu pau nela... lentamente... na boca macia. Com ar travesso,
ergueu os olhos para mim e foi chupando mais forte, até me
enterrar no fundo de sua garganta. Percebi que era bem experiente, poucas mulheres tomavam tanto de mim, sem deixar
que os dentes roçassem, com pressão, na medida certa.
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Meu membro inchou e alongou com a sua chupada, e ela
gemeu. Juliane pediu:
– Também quero um pouco. – A amiga me segurou pela
base, tirou a boca e na mesma hora Juliane engoliu meu pau,
mais esfomeada que Luana, rápida e firme.
– Vocês são duas putinhas. – Acariciei os cabelos macios
de ambas, enquanto elas lambiam e chupavam meu pênis
e meus testículos, até que fiquei completamente ereto.
Levadas, elas sorriram. Juliane deixou a outra me chupan
do e foi se erguendo devagar, abrindo os botões da minha
camisa e lambendo a minha barriga. Enquanto puxava a camisa, beijava e mordia meu peito.
Envolvi sua cintura com um braço, beijando-a na boca,
escorregando minha mão até sua bunda dura e empinada.
Eu gostava especialmente de transar com mais de uma mulher. Como era muito fogoso e não gozava facilmente, podia
me fartar à vontade.
Ficamos naquele joguinho erótico até eu agarrar o cabelo
de Luana na nuca e erguê-la, obrigando-a a soltar meu pau.
Envolvi sua cintura com o outro braço, e, na mesma hora, ela
veio me beijar na boca. Tirei os lábios de Juliane e enfiei minha língua entre os lábios de Luana.
Já fizera aquilo inúmeras vezes. Com duas, três e até quatro mulheres. Era excitante, divertido, diferente. Trouxe a cabeça de Juliane para perto e nos beijamos os três juntos, em
uma mistura de línguas e lábios. Por fim, afastei-me um pouco e ordenei, minhas mãos apertando a bunda de cada uma:
– Beijem-se. – Minha voz saiu baixa e firme.
Elas trocaram olhares por um momento. Luana pareceu
ligeiramente acanhada em fazer aquilo com a amiga. Juliane
sorriu, sem muita conversa, e aproximou mais seu rosto do
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dela, beijando suavemente seus lábios, até enfiar a língua em
sua boca.
Fiquei excitado com as duas jovens se beijando. Sem deixar de prestar atenção nelas, comecei a despi-las lentamente,
primeiro Juliane, depois Luana, até ficarem nuas, usando apenas suas sandálias de salto alto.
O corpo de Juliane, esguio, mas exuberante, com bunda
redonda e empinada e seios fartos, com mamilos grandes, eu
já conhecia pelo avesso. O de Luana era mais magro, seios
pequeninos e bicudos, como de uma mocinha na puberdade,
e sua vulva era completamente raspada. Linda.
– Continuem se beijando – falei, uma parte de mim excitada, outra ainda fria, como se observasse de longe, de braços
cruzados. Era sempre assim. Eu nunca perdia o controle.
Comecei a acariciá-las. Fiz com que se abraçassem, colan
do os corpos bem-feitos, devorando-se nos beijos. E passei a
me despir, até ficar completamente nu, meu pau muito duro
e preparado.
Fui para trás de Luana e afastei o cabelo dela para um dos
ombros, expondo sua nuca. Eu adorava nucas. Geralmente,
quando mordia ali, elas se arrepiavam todas e estremeciam,
gemendo, entregues, como se perdessem as forças. E não foi
diferente com Luana, quando a mordisquei devagar, ela arfou
contra a boca de Juliane.
Brinquei um pouquinho, minhas mãos acariciando sua
bunda pequena e empinadinha, enquanto deslizava a língua
até sua orelha e ela gemia como uma gatinha. Abri sua bunda,
apenas minha boca e minhas mãos tocando-a, meu dedo médio circulando suavemente seu ânus. Ela se remexeu, ansiosa,
forçou a bunda contra minha mão. Sorri para mim mesmo,
sabendo que queria que eu introduzisse meu dedo ali.

s 19 S
Redençao de um cafajeste_Final.indd 19

03/02/15 09:29

Ignorei-a, descendo mais os dedos até os lábios vaginais já
molhadinhos. Ela abriu as pernas, muito empinada, beijando
Juliane com sofreguidão, suas mãos enterradas nos cabelos
da amiga, seus seios se roçando nos da outra. Mordisquei seu
pescoço com certa força e penetrei o dedo em sua vagina, até
o fundo. E então passei a meter ali, sem pressa, com firmeza.
Luana gemeu alto, ainda agarrada à Juliane. Eu observa
va. Ela rebolou contra meu dedo, ansiosa, querendo mais. No
entanto, eu só fazia o que eu mesmo queria. Retirei minha
mão e me afastei, levando o dedo médio até o nariz e cheirando. Depois o lambi suavemente, sentindo seu gostinho levemente salgado. Era impressionante como uma mulher era
diferente da outra, e isso me agradava muito.
Fui para trás de Juliane e repeti o mesmo processo, satisfeito porque elas estavam molhadas, excitadas, e eram igualmente gostosas. Juliane, mais agressiva, rebolou e ajudou na
penetração, engolindo meu dedo. Até que me cansei da brincadeira e disse, um tanto rude:
– Deitem-se na cama. Quero ver vocês transando – falei
friamente. Sentei em uma poltrona de couro e esperei ser obedecido.
Elas pararam de se beijar e me olharam, lânguidas e lindas. É claro que não negaram. Foram até a cama, enquanto
Luana dizia, um pouco corada:
– Nós nunca fizemos isso uma com a outra. Somos amigas.
– Vão fazer agora.
Nem passava pela minha cabeça que elas fossem dizer
não... e elas não disseram.
Deitaram-se sobre os lençóis de seda branca da enorme
cama, e Juliane deu uma risada ao comentar:
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– Eu nunca tinha tido tesão por mulher até hoje. – Olhou
para mim, sensual, fazendo biquinho: – Só você para me fazer
obedecê-lo, Arthur.
Eu sorri devagar, sabendo que era mentira.
– Você é naturalmente puta, Juliane. E é disso que eu gosto. Agora pare de falar e vá para cima de sua amiguinha. Quero um show digno de aplausos.
– Você terá, meu amor.
E eu tive. Fiquei lá sentado, masturbando-me lentamente
enquanto observava as duas moças lindas e esculturais devorando-se sobre a cama. Elas pareciam ter descoberto muito
prazer com o contato suave, os beijos, as peles lisas e as unhas
compridas. Luana mostrou-se tão inspirada quanto Juliane, e
toda hora olhavam para mim, fazendo o que eu mandava.
Trocaram carícias, deitaram-se uma sobre a outra, beijaram-se lascivamente, chuparam-se em um 69, introduziram
dedos na vagina e no ânus uma da outra, morderam mamilos,
ficaram suadas e arfantes, gozaram.
Por fim, quando eu já me achava duro em demasia, me
ergui e me aproximei da cama. Olhei para os corpos jovens
e lindos e me deitei entre elas. Na mesma hora Luana e Juliane se debruçaram sobre mim para me beijar. Apenas sorri e
deixei que elas me saboreassem.
Elas me deram um banho de língua. Chuparam meus
lábios, pescoço, ombros, pernas, braços, peito, barriga, testículos, pênis. Enquanto Luana se debruçava sobre mim, seus
cabelos espalhados em minhas coxas, sugando meu pau, Juliane enfiou o dedão do pé esquerdo na boca e o chupou.
Depois se revezaram chupando meu pau. O tempo todo
eu as olhava, entre excitado e frio, até que achei que estava na
hora de a brincadeira realmente começar. Estendi um braço,
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peguei um preservativo na mesa de cabeceira e abri o envelope.
– Ponha em mim, Luana.
Na mesma hora ela obedeceu, passando a mão no comprimento do meu membro, enfiando o preservativo e murmurando:
– Nunca vi um pau tão grande e lindo...
– Monte em mim. Veja o que acha dele dentro de você.
– E olhei para Juliane, estendendo minha mão para ela. – Vem
aqui, quero te chupar.
– Faço tudo o que você quiser. – Ronronando, seus seios
firmes e pesados balançando, veio engatinhando pela cama.
Luana montou em mim, suas mãos em minha barriga
dura, descendo a vagina raspadinha e engolindo meu pau
grosso, enquanto gemia e rebolava. Entrou tudo, e ela murmurou:
– Ai, é tão grande e grosso que até dói... Ah... Ah, que gostoso...
Era apertadinha e deslizava, massageando meu membro.
Realmente gostoso. Puxei Juliane, ela apoiou os dois joelhos
ao lado da minha cabeça e se segurou na cabeceira. Agarrei
sua bunda e a desci sobre mim, esfregando meu nariz em
seus pelos, cheirando-a. Estava melada, com cheiro forte de
sexo e gozo, o que me excitou ao máximo. Deslizei minhas
mãos até sua vulva e abri bem seus lábios vaginais, lambendo
lentamente seu clitóris até deixá-la doida, estremecendo sem
controle e gemendo alto.
Alucinada, Luana me cavalgava, sua vagina raspada me
sentindo por inteiro, bem enterrado, pingando em volta de
mim. Se doía, ela gostava, pois gritou como louca, gozando
forte.
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– Ai, que delícia... Que pau!
Chupei Juliane duramente, enfiei a língua nela, me fartei
com seus sucos que jorravam em minha língua. Estava bem
excitado, mas ainda mantendo o controle. Já tinham me dito
que eu parecia uma máquina de sexo, e talvez fosse verdade.
Ainda não tinha nascido uma mulher capaz de me controlar
ou de me fazer perder a cabeça. Como tudo em minha vida,
eu reinava absoluto, acima de qualquer descontrole. Frio e focado.
Juliane começou a gozar e murmurar palavrões, fora de si.
Prendi o clitóris entre os dentes e lábios e suguei firme, quebrando-a, fazendo-a estalar e ondular, choramingando, rebolando, implorando. Somente, então, parei, já a empurrando de
cima de mim para a cama.
– Estão cansadinhas, não é? Então fiquem quietinhas.
Assim.
Deixei ambas de barriga para cima, deitadas lado a lado.
– Abram as pernas. – Havia algo pecaminoso e devasso
dentro de mim. Saber que eram minhas, que poderia fazer o
que quisesse com elas, era um grande afrodisíaco. Pensei em
meus brinquedos, nos objetos de prazer e de tortura, em tudo
o que poderia fazer para deixá-las totalmente escravizadas.
Mas ignorei tudo. Ia apenas me divertir com o sexo puro daquela vez.
Arreganhei as coxas de Juliane e montei entre elas, meio
ajoelhado, apoiando as mãos na cama. Impulsionei o quadril
e a penetrei bem fundo, com força, entrando na carne macia e
melada. Ela gemeu alto, e observei seu rosto se contraindo de
tesão enquanto a comia como um cavalo, sem nenhuma delicadeza. Mordeu os lábios, fez menção de me abraçar, mas eu
disse bruto:
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– Não. Fique com as mãos ao lado do corpo enquanto te
fodo.
Obedeceu, mas abriu mais as pernas, moveu os quadris
para receber as estocadas violentas, seus seios se sacudiam,
suas pálpebras pesando. Saí de dentro dela e fui parar entre as
pernas de Luana, arreganhando-a, penetrando-a com a mesma dureza.
– Ai, por favor... Assim você acaba comigo, Arthur... –
sussurrou, toda arrepiada, mordendo os lábios, sua vagina,
menor e mais apertadinha, estrangulando meu pau. Mas não
tive pena. Apenas meti duro e forte.
Sorri com satisfação. Bonequinhas. Eu não gostava só de
usá-las e me satisfazer. Gostava de vê-las daquele jeito, excitadas, no ponto, gozando e pedindo mais.
Sensualmente, deitei-me mais sobre Luana, meu peito
musculoso esmagando seus seios de menina, beijava-a na boca
enquanto a comia. Ela reagiu na hora, ondulando sob mim, tirando a bunda da cama para receber as estocadas, chupando a
minha língua com volúpia. Deixei que me abraçasse e gostei
de como ronronava e se esfregava, como ficava alucinada pelo
tesão.
Desci a boca por sua garganta e colo. Enfiei um mamilo
bicudo na boca e chupei um de cada vez, até ficarem duros,
em seu limite. Ela começou a pedir por mais, metendo os dedos entre meus cabelos, se descontrolando.
– Você é tão gostoso, tão lindo... Ah, meu Deus, que homem tesudo... Ah, por favor...
Estava à beira do gozo. Mas parei, deixando-a desesperada, tentando me agarrar.
– Virem-se de bruços. – Eu a larguei, ajoelhado na cama,
meu cabelo em desalinho, a respiração levemente alterada.

s 24 S
Redençao de um cafajeste_Final.indd 24

03/02/15 09:29

Meus olhos acompanhavam as duas, esperando que obedecessem.
Observei seus cabelos compridos sobre as costas, as cinturas finas, os contornos diferentes de cada uma. Juliane
era mais morena e exuberante, sua bunda grande e dura,
uma marca de biquíni fio-dental. As pernas eram malhadas,
ligeiramente musculosas. Luana era mais clara e esguia, bunda pequena, empinada, pernas longas e finas.
Dediquei minha atenção a uma de cada vez, beijando-as
por inteiro. Nuca, costas, pernas, bundas. Abri e lambi o ânus
de uma e depois o da outra. Elas gemiam, ronronavam, se debatiam. Ajoelhado entre ambas, olhava enquanto acariciava
seus orifícios molhados de saliva. Passei a meter o dedo médio da mão esquerda no cuzinho de Juliane e o médio da mão
direita no cuzinho de Luana.
– Abram a bundinha para mim.
Elas levaram as mãos para trás e abriram as nádegas. Eu
enfiei os dedos facilmente dentro delas, passeando o olhar em
suas vaginas inchadas e expostas, brilhando. Não havia dificuldade na penetração, que era prazerosa para ambas. Já deviam
ter feito muito sexo anal, o que as alargara um pouco, deixando-as preparadas.
– Ah, Arthur... – Juliane choramingou, voltando-se para
trás. – Por favor, come o meu cuzinho...
Eu apenas sorri. Brinquei mais um pouco com elas. Quan
do cansei, mandei que Luana se deitasse de barriga para cima
na cama e Juliane fosse para cima dela, ao contrário, em um
69, uma chupando a outra. Já estavam muito excitadas e se
devoraram, ansiosas.
Fui para trás de Juliane, abrindo sua bunda, me posicionando. Penetrei-a no ânus, mais apertado que a vagina, mas

s 25 S
Redençao de um cafajeste_Final.indd 25

03/02/15 09:29

macio e úmido. Ela gritou, pois, afinal, eu era grande e grosso.
Fui bruto, e ela adorou, tornando-se mais esfomeada contra o
grelinho da amiga. Embaixo de mim, Luana parou de chupála um pouco e lambeu minhas bolas, fazendo com que o tesão
viesse mais potente dentro de mim.
Passou a se revezar entre a boceta de Juliane e meu saco,
que enfiava na boca e chupava, uma bola de cada vez. Deixei
um gemido rouco escapar, excitado, mais bruto ao comer o
cuzinho de Juliane. Passei a dar tapas fortes em sua bunda,
até deixá-la bem vermelha. Ela gritou sem parar até explodir
num orgasmo longo e violento. Só então saí de dentro dela,
meu pau duro como uma barra de ferro.
Contornei a cama, enquanto Juliane saía de cima da amiga e caía deitada, exausta, arfante. Fiz Luana ficar de quatro,
agarrando seu cabelo e dizendo com ferocidade:
– Agora é a sua vez. – E, atrás dela, meti sem dó em seu
cuzinho.
Sexo anal, sem dúvida, era o ponto fraco de Luana. Gritou fora de si, remexendo-se, esticando-se, pedindo mais.
– Ah, que delícia! Vem, come sua cachorrinha... Ai...
Gostei de fodê-la daquela forma, ardente e louca, se empinando e oferecendo para mim, rebolando sem parar. Bati
firme em sua bunda, e ela se alucinou de vez, dizendo obscenidades, implorando por mais, ficando toda vermelha. O ânus
piscava e sugava meu pênis, ela dizia enquanto a espancava
duramente na bunda:
– Sim, paizinho, me castiga... Me castiga com essa mão
pesada e esse pau gigante...
Começou a chorar quando gozou, gritando, implorando,
a bunda muito vermelha, cheia de marcas de dedos. Saí de
dentro dela, e desabou ao lado da amiga, estremecendo.
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Tirei o preservativo e as virei para mim. Olhavam-me,
cativas, abandonadas. E então me masturbei, o gozo vindo
quente. Cerrei os dentes e ejaculei sobre elas, em seus seios e
pescoços, espirrando perto da boca de Luana, que ainda lambeu um pouco do meu sêmen.
Relaxei, mais calmo, satisfeito. Exaustas e suadas, meladas
do meu esperma, ficaram me olhando. Eu ainda estava bem
ereto, um sorriso cínico nos lábios ao indagar:
– Querem descansar um pouco ou podemos continuar?
Luana arregalou os olhos ao ver que eu não brincava.
– Descansar, por favor... – ela gemeu.
Eu saí da cama.
– Vou voltar para os meus convidados. Fiquem à vontade e descansem. Mais tarde eu volto – falei com certa frieza,
indo para o banheiro.
Luana se virou para Juliane, assombrada, dizendo baixinho:
– Esse homem existe, Ju?
– Eu te falei. Da última vez, ele deu quatro seguidas comigo. Fiquei até assada! É um tarado. – Juliane sorriu, virando-se para ela. – E com aquele pau, caramba... Rico, lindo,
tarado. Perfeito! Só falta se apaixonar.
– Eu já estou apaixonada... – a outra murmurou.
– Chegou tarde, meu bem. Esse cara vai ficar na minha.
Vai ser meu.
Luana suspirou. Duvidava. Arthur Moreno não era de nin
guém.
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MAIANA

Eu sempre quis fazer Faculdade de História. Ser professora. Já
no ensino médio eu era muito estudiosa. Ótima aluna, mesmo
estudando em escola pública e ficando muitas vezes sem aula e
sem professor. Eu adorava ler e estudava por minha conta. Por
isso, quando terminei os estudos, aos 17 anos, passei direto
para duas universidades públicas, a UFF e a Uerj. Escolhi a
segunda, porque poderia ir e voltar de trem e ficava mais perto
do trabalho e de casa.
Agora, aos 21 anos de idade, faltava apenas mais um ano
para terminar meu curso na faculdade e começar a trabalhar
no que eu realmente queria. Passei por várias dificuldades, às
vezes era obrigada a faltar às aulas porque não tinha como pagar a passagem, outras vezes por sair mais tarde do trabalho,
mas me mantive sempre firme, e minhas notas altas comprovam minha dedicação e meu esforço.
Há quatro anos comecei a trabalhar como recepcionista
em uma grande firma de advocacia, onde atendia telefone
e servia cafezinhos. No começo, ganhava pouco, mas tinha
vale-transporte e tíquete-refeição. E o horário, de segunda a
sexta, das oito às 17 horas, era propício para que estudasse
à noite.
A firma ficava na movimentada avenida Rio Branco, no
centro do Rio. Ao largar o trabalho, era só pegar um ônibus
na avenida Presidente Vargas e, em menos de meia hora, estava na Uerj, onde estudava das 18 até às 22 horas. Depois
pegava o trem e voltava para Nova Iguaçu, onde morava.
Aos poucos, minha dedicação ao trabalho foi recompensada. Nunca faltava, não chegava atrasada e cumpria com minhas obrigações sem reclamar ou me meter em fofoquinhas
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de escritório. Em um ano, recebi uma pequena promoção e
um aumento. Fui trabalhar como recepcionista no andar dos
principais sócios da firma, lidando com clientes, marcando
consultas, junto com outras duas moças. Tinha apenas 18
anos.
Foi quando comecei a chamar mais atenção do que desejava. Mesmo usando o uniforme azul como as outras recepcionistas, o cabelo sempre preso e um sorriso profissional,
vários advogados, estagiários e clientes passaram a me dar
cantadas e me convidar para sair.
Eu, educadamente, recusei todos os convites e, aos poucos, fui desencorajando os mais ousados. Apesar de alguns
serem bonitos, ricos ou interessantes, às vezes as três coisas
juntas, nenhum deles me interessou. Depois de passar anos
ouvindo os conselhos ridículos e absurdos da minha mãe
para eu usar meu corpo para atrair os homens, eu havia desenvolvido uma grande repulsa por atitudes desse gênero.
Quanto mais ela falava, mais eu odiava a hipótese de usar minha aparência para crescer na vida. Minha preocupação era
estudar e trabalhar.
Mas um dos sócios da firma, um homem de cerca de 40
anos, bonito e elegante, porém casado, que, segundo comentavam, já saíra com todas as moças bonitas da firma, tornou-se
muito insistente, querendo me levar para a cama. As minhas
recusas só aumentavam a sua disposição de insistir... Pareciam motivá-lo.
Passei a sentir até medo dele. Evitei-o ao máximo, e minhas colegas de trabalho começaram a jogar indiretas, perturbando-me ainda mais. Achavam que era um joguinho meu,
para chamar atenção. Ainda mais quando Eduardo Couto, o
tal advogado, anunciou que eu seria sua nova secretária.
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Corriam boatos de que suas secretárias eram jovens e bonitas, além de serem suas amantes. Quando se cansava, ele
simplesmente trocava de secretária. Era generoso, dava-lhes
presentes, as levava aos melhores lugares. Muitas garotas da
firma sonhavam em ocupar aquele cargo.
Quando eu soube da novidade, apavorei-me. Nem a perspectiva de ter meu salário aumentado me alegrou. Sabia que,
como secretária particular dele, estaria à sua disposição, e
Eduardo Couto se tornaria muito mais insistente. Inferni
zaria a minha vida. Sem outra opção, só me restou pedir demissão.
O assunto gerou tanta fofoca que a diretora de Recursos
Humanos me chamou para conversar. A firma admirava minha pontualidade e dedicação e, havia quase dois anos trabalhando ali, sem faltas e problemas, eu demonstrara aprender
com facilidade as tarefas. Sabia digitar rápido, escrevia bem,
era eficiente e simpática. Eles não queriam minha demissão.
Por fim, o sócio majoritário da firma, a quem todos admiravam e respeitavam, resolveu o assunto. Mais tarde eu soube
que ele havia conversado com Eduardo Couto e, depois disso,
este nunca mais me importunou. Passou a me ignorar, com
desprezo evidente. E eu, sem querer, caí nas boas graças de
José Paulo Camargo, o sócio majoritário.
Nos dois anos seguintes continuei a trabalhar com afinco e a aprender. Recebi promoções e, há quatro meses, fui
convidada a me tornar assistente da secretária de José Paulo
Camargo, que estava com 60 anos e logo se aposentaria. Se
conseguisse aprender todo o trabalho e me saísse bem, poderia ocupar o lugar dela.
No início, fiquei com medo de que o velho advogado estivesse com más intenções. Mas, ao conhecer melhor o homem
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sério e inteligente de 66 anos, casado há quarenta anos com a
mesma mulher, respeitador e idôneo, que não gerava nenhuma fofoca na firma, fui ficando mais tranquila.
Convivia muito com o patrão e Adelaide, a secretária de
le, que me ensinava tudo com paciência e me elogiava por
aprender rápido. Aos poucos percebi que, assim como os admirava, eles também me admiravam.
Uma vez Adelaide comentou que era difícil encontrar, nos
dias atuais, alguém tão responsável quanto eu, sendo ainda
tão nova. E deu-me um conselho que nunca esqueci: “Nada
vale mais do que nossa paz interior; do que saber que o nosso
sucesso veio da honestidade e do trabalho e não de meios fáceis e maldosos.”
Assim, eu estava feliz e tranquila. Aos poucos, estava
alcançando meus objetivos. Minha única preocupação no
momento era minha irmã caçula. Juliane fizera 18 anos e,
cada vez mais, agia segundo os conselhos distorcidos da nossa mãe. E não escutava nada que eu lhe dizia.
No sábado, ela só voltou para casa de manhã e dormiu até a
tarde. Passou o resto do dia se arrumando, fazendo unhas e de
cochichos com a nossa mãe. Só se dirigia a mim com deboche e piadinhas, até me ver irritada. À noite saiu novamente,
emperiquitada, com Luana, sem querer dar satisfações.
Eu li alguns textos, fiz um trabalho da faculdade, arrumei a casa e lavei roupa. Deixei tudo preparado para a semana seguinte, pois durante a semana não teria tempo de fazer
nada daquilo.
No sábado à noite fui a uma festa de aniversário, o filho
de uma amiga e vizinha completava 1 ano de vida. Diverti-me
ao encontrar vários colegas, com quem ri e relaxei.
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No domingo, fiquei preocupada, pois passava das cinco
da tarde e Juliane havia saído no sábado e ainda não voltara.
Tinha jurado não perguntar nada à minha mãe, pois não seria
de grande ajuda. Mas não aguentei e fui procurá-la na sala.
Minha mãe era viciada em televisão. Dessa forma, passa
va o domingo todo deitada no sofá, segurando o controle
remoto e rindo das bobagens que via. Odiava trabalho doméstico, e domingo se recusava até a lavar louça. Durante a semana, dava uma arrumadinha superficial em tudo, fazia o almoço
de qualquer jeito, e o que sobrava ficava para o jantar. Depois
ficava grudada na televisão. Via desde a novela da tarde até a
última.
Quando eu me atrevia a reclamar disso, ficava furiosa,
queixava-se de dores e me chamava de filha ingrata. Chegou a
afirmar, algumas vezes, que eu era má e egoísta, pois, em vez de
criticá-la, poderia comprar para ela uma televisão grande
de LED, agora que meu salário aumentara. “Você pode pagar
em até 18 vezes”, ela disse, como se isso fosse fácil.
Com ar risonho, rosto redondo, Tereza olhava fixamente
para a tevê. Parei na entrada da sala e olhei para ela. Às vezes sentia mágoa e raiva das atitudes da minha mãe. Mas, em
outros momentos, uma certa melancolia e tristeza me envolviam. Que vida era aquela? Enfurnada numa casa, apreciando
vidas de personagens de novelas. Quase sem sair dali, sonhan
do com riqueza e conforto. E a realidade? Como podia estar
despreocupada com uma filha que só há pouco tempo fizera
18 anos e que estava na rua há quase 24 horas?
– Mãe... – falei tranquilamente, embora sentisse um aperto no peito. Cheguei perto do sofá em que ela estava deitada.
– Juliane não deu notícias?
– Espere um pouco, Maiana... Oh! – Ela riu de um desses
vídeos que mostravam as pessoas caindo, desmaiando em ca-

s 32 S
Redençao de um cafajeste_Final.indd 32

03/02/15 09:29

samentos, cometendo, sem querer, erros engraçados. – Olha
só! Ela escorregou e caiu como uma jaca podre!
Pacientemente, eu me sentei no braço do sofá e aguardei.
Quando o intervalo comercial chegou, ainda rindo, Tereza
sentou-se e me fitou.
– O que você disse?
– Eu perguntei por Juliane.
Tereza suspirou.
– O que tem sua irmã?
– Ela deu notícias? Não a vejo desde ontem.
– Ela deve estar na casa do namorado.
– Como assim, deve estar? A senhora não sabe?
A mãe fez cara de pouco caso.
– Já disse que sua irmã sabe se cuidar. Ela deve estar se
divertindo. É só isso?
Eu não queria discutir com ela. Continuei calma.
– A senhora sabe quem é esse namorado dela?
– Sei. Ele vive saindo nos jornais, e Juliane me mostrou a
foto. – Ela animou-se, sorrindo. – É rico e já namorou muitas
atrizes e modelos famosas. Acho que é dono de algumas dessas revistas que circulam por aí. Sei que é empresário. E veja
bem: agora namora a nossa Ju! Nem dá pra acreditar!
– Sabe o nome dele?
– Claro! É Arthur... Arthur Moreno. – Seus olhos brilhavam. – E nem é velho! Trinta e poucos anos e lindo. A Ju disse que está caidinho por ela. Talvez ela até apareça com ele
numa dessas reportagens que mostram festas e gente famosa.
Já pensou? Mando até fazer um quadro!
Eu fiquei quieta, ainda preocupada. Por fim, indaguei:
– É só com ele que ela está saindo? Ou tem outros?
– Por que você quer saber?
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– Só estou perguntando.
– Que é? Está com ciúmes? Está arrependida de não seguir os meus conselhos, agora que sua irmã está se dando
bem?
Tive vontade de rir de tamanho absurdo. Mas a preocupação com a minha irmã persistia.
– Será que ela está se dando bem mesmo, mãe? Será que
esse homem gosta dela e a está tratando bem?
– Claro que sim! Não vê como ela anda feliz? Ah, vai começar o programa de novo. É só isso?
– É. É só isso.
Eu saí de casa e fui até o portão. A tarde estava fresca e,
na rua sem saída, alguns garotos jogavam bola usando os chinelos como traves, enquanto meninas se reuniam na esquina
para conversar e paquerar. Dona Maria, uma senhora de quase 80 anos, a costureira que ainda aceitava costuras por encomenda, sentava-se num banco em sua calçada, conversando
com mais duas vizinhas idosas. Todas me cumprimentaram.
Eu sorri e acenei para elas. Ansiosa, olhei para a entrada
da rua, mas não havia nem sinal da minha irmã. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ruim poderia acontecer com Juliane. E o pior é que não havia nada que pudesse
fazer.
Virgínia, minha melhor amiga, que morava na velha casa
em frente à minha, surgiu na varanda e, ao me ver encostada
no portão, saiu de casa, atravessou a rua e veio em minha direção.
– Oi, Nana. Apreciando a tarde?
– Pois é.
Sorri para ela. Nós nos conhecíamos desde crianças, quan
do Virgínia só conseguia falar “Manana”. Alguns outros co-
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legas riam e implicavam, chamando-me de Banana. Várias
vezes eu briguei com eles, até cair no tapa. Mais tarde, todos
nos tornamos amigos, e Virgínia reduzira o “Manana” para
“Nana”. Sempre me chamava pelo apelido carinhoso.
– Por que não deu em pulinho lá em casa pra eu cuidar do
seu cabelo? – Virgínia examinou meus cabelos, louros e claríssimos, naturais, presos de qualquer jeito por uma presilha
azul. – Agora, que é assistente da secretária do seu chefe, tem
que manter a aparência impecável.
– Amanhã eu prendo num coque.
Virgínia sentou-se no murinho baixo e balançou a cabeça.
– Sabe que eu não te cobro nada e adoro arrumar seu cabelo. Você sempre me ajudou nos estudos, e, em troca, cortava seu cabelo e fazia escova.
– Já terminamos o ensino médio há quatro anos, você
continua a cortar meu cabelo e nunca mais precisou de ajuda
nos estudos – sorri. – Além do mais, trabalha como cabeleireira de segunda a sábado. Merece um descanso no domingo,
não é?
– Você é uma boboca, Nana. Semana que vem você não
escapa do meu secador!
Rimos.
– E aí? Alguma novidade? – indagou Virgínia, balançando as pernas penduradas. Usava short, camiseta colada, e seus
cabelos crespos estavam sempre escovados e bem cuidados.
– Não. Tudo na mesma.
– Você parece esquisita. Preocupada. O que foi?
– Nada, só vim espiar a rua.
– Sua mãe e irmã estão em casa?
– Mamãe está vendo tevê. Juliane saiu.
Virgínia me conhecia muito bem e sabia de meus desentendimentos com a minha mãe e a minha irmã.
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– Está preocupada com a Juliane, não é? O que foi dessa
vez? Ela se meteu com homem casado de novo?
– Sei lá, Virgínia. Ela passa cada vez menos tempo em ca
sa. Minha mãe disse que o namorado dela é um empresário
rico e famoso e que está apaixonado por ela. Mas eu não sei.
– Olhei para minha amiga. – É um tal de Arthur Moreno. Conhece?
Virgínia arregalou os olhos castanhos.
– Arthur Moreno? Claro! É aquele que vive namorando
essas atrizes famosas! Dizem que é rico e já lançou muitas
mulheres na mídia. Já vi várias fotos dele em jornais e revistas. Você não?
– Nunca ouvi falar. E, se o vi, já esqueci.
– Ele é lindo, Nana. Um moreno daqueles que parecem
um sonho, sabe? Puxa, dessa vez sua irmã se deu bem!
Fiz uma careta.
– O fato de ser rico, bonito e famoso não significa que seja um homem bom!
– Sei disso. Mas que sua irmã chegou mais longe do que
se esperava, isso é um fato. Como ela o conheceu? – Virgínia
arregalou os olhos. – Ei, Nana, será que ela vai ser a nova capa
da Macho?
– O quê?
– Arthur Moreno é dono da revista Macho, aquela famosa, de mulheres nuas! Será que é isso?
Franzi a testa, sem saber o que dizer. Naquele momento, o Corsa vinho de Luana entrou na rua e deixou Juliane a
poucos metros dali, pois os garotos jogando futebol não permitiram que ela parasse perto do portão.
Juliane, num microvestidinho preto, usando saltos altíssimos, afastou os lisos cabelos castanhos do rosto e acenou
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para a amiga, que se afastou com o carro e buzinou em despedida.
Juliane veio andando pela calçada sem cumprimentar os
vizinhos, com o nariz empinado e o andar de uma manequim.
Olhou com ironia para mim e Virgínia ao parar perto de nós.
– Olá! Não é um horário ruim para se ficar no portão
fazendo fofoca? – Ela sorriu ao ver que eu cerrava os lábios
e continuou: – Ou estava esperando por mim?
Eu não cairia nas provocações e implicâncias de Juliane.
– Estou aqui apreciando a tarde e conversando com minha amiga – disse friamente.
– Hum... Que divertido!
– Você também parece ter se divertido bastante! – disse
Virgínia, imitando a ironia de Juliane.
– Com certeza, bem mais do que vocês. – Seus olhos brilhavam, e ela sorria, mas algumas olheiras denunciavam cansaço, que ela logo explicou: – Passei a noite em claro numa
festa que, mesmo em seus sonhos mais ousados, Virgínia, vo
cê nem poderia imaginar como é!
– Se você diz, eu acredito. Afinal, você só anda com gente importante, não é? – Virgínia continuava a sorrir ironica
mente.
– Exatamente. Logo todos ouvirão falar de mim. – Seu
olhar era o de alguém superior e arrogante.
– É mesmo? Onde?
– Na televisão, em revistas, em todo lugar. E só assim me
verão, pois, tão logo isso aconteça, eu me mudo daqui.
– Puxa vida, Juliane! Estou impressionada! – Virgínia ar
regalou os olhos exageradamente. – E o que você fará na televisão, nas revistas, em todo lugar? Qual o seu talento? Ou os
seus talentos?
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Juliane olhou-a por um momento, em dúvida. Eu a observava, calada. Por fim, ela retrucou:
– Para quem é jovem e bonita como eu, tudo é mais fácil.
Posso fazer qualquer coisa; representar, cantar, apresentar um
programa... ou, quem sabe, simplesmente casar com um homem famoso e rico. – Ela olhou Virgínia de cima a baixo. – Já
algumas mulheres sem atrativos... bem, resta agradecer aos
céus quando conseguem um bombeiro como noivo!
Virgínia, que era noiva de um bombeiro, ficou séria na
mesma hora. Rindo, Juliane entrou em casa. Eu olhei para minha amiga.
– Desculpe, Virgínia. Ela não sabe de nada.
– Juliane está um nojo. Ela pensa que é um arraso! – suspirou. – Aposto que sou mais feliz com meu Rodrigo do que
ela com esse Arthur Moreno! Pelo menos a gente se ama!
– Claro.
– Ah, deixa pra lá. Bom, ela já está em casa. Que tal você
se despreocupar agora? O domingo está terminando e você nem se cuidou. Vamos lá em casa. Dou um jeito nesse cabelo rapidinho!
– Não. Obrigada, mas...
– Vamos lá! Vai entrar e fazer o que aqui? Além do mais,
minha mãe fez um bolo de chocolate maravilhoso! Hein?
Eu acabei rindo.
– O que estamos esperando? Por que não falou do bolo
antes?
Virgínia pulou do muro, deu-me o braço, e nós atravessamos a rua rindo.
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