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Anda 
lá!

disse o Vic.

Vai ser 
ótimo.
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Não, 
não vai.

Vai ser 
espetacular.

Miúdas! 
Miúdas!

MIÚDAS!

Ambos frequentávamos uma 
escola só para rapazes no sul 
Ambos frequentávamos uma 
escola só para rapazes no sul 
Ambos frequentávamos uma 

de Londres.
Embora fosse mentira se 
disséssemos que não tínhamos não tínhamos não
experiência nenhuma com 
raparigas – o Vic parecia ter tido 
muitas namoradas e eu já beijara 
três amigas da minha irmã –, 
parece-me que seria inteiramente 
verdade dizer que ambos 
falávamos, interagíamos e 
verdade dizer que ambos 
falávamos, interagíamos e 
verdade dizer que ambos 

compreendíamos, 
falávamos, interagíamos e 

compreendíamos, 
falávamos, interagíamos e 

sobretudo, 
outros 

rapazes.

Bem, pelo 
menos eu.eu.eu
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Um amigo do Vic falara-lhe de uma 
festa e ele estava determinado a 
ir, quer eu gostasse quer não.

E eu não 
gostava.

Vais ser  
a mesma 

história de 
sempre.

Ao fim de uma 
hora, vais 

desaparecer num 
canto qualquer, 

na marmelada 
com a miúda mais 

gira da festa…

… e eu vou  
estar na cozinha,  

a ouvir a mãe  
de alguém falar  
sem parar sobre 
política, poesia  
ou o que for.

Só tens 
de falar 

com elas.

Acho que é 
capaz de ser 
naquela rua  
ali ao fundo.

Tu não 
sabes 

onde é?
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A Alison 
deu-me as 
direções,  

que eu escrevi 
num papel…

… mas 
deixei-o na 

mesa da 
entrada.

Não há 
azar. Eu 

descubro 
onde é.

Como?

Descemos  
a rua

e  
procuramos 

a festa.

Fácil.
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Para ti 
está tudo 

bem.

…

Elas 
gostam 

de ti.

Não tens 
mesmo  

de falar  
com elas.

Era 
verdade.

Um sorriso 
malandro do 

Vic e podia 
escolher quem 

quisesse.

Nah. Nã’ é 
assim.

Tens  
é de 

falar.
Quando beijei as amigas 
da minha irmã, não falei 
com elas.

Andavam por ali, enquanto  
a minha irmã estava a fazer  
    outra coisa qualquer, deslizaram  
         até à minha órbita e eu  
               beijei-as.

Não me lembro de 
nenhuma conversa.
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Não sei  
o que dizer 
às miúdas. São só 

miúdas.

Não vêm  
de outro 
planeta.

Enquanto seguíamos pela rua,  
as minhas esperanças de que 
fosse impossível encontrar a 
festa começaram a desaparecer.
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