
Givenchy.Foi aí que perdi todas as forças
e liguei para o dono daquele cheiro, que-
ria senti-lo mais perto, mais vivo, e pedi-
-lhe que viesse ter comigo, pedi-lhe com
a voz ofegante que viesse para junto de
mim. Contei-lhe o meu desejo. Enrolei o
meu corpo entre as minhas pernas, o ca-
lor que sentia fui soprando com a voz de
levezinho, ao fundo ouvia o barulho do
meu corpo mexendo-se de desejo.

Aquela espera estava a ser demora-
da por demais, queria sentir a vida pul-
sar já, levantei-me, abri a gaveta da me-
sinha de cabeceira, e de dentro tirei
uma caixa preta com a imagem de Vé-
nus pintada por Miguel Ângelo e toda
ela forrada com veludo vermelho. Ti-
rei do pescoço o fio de ouro que guar-
dava a chave daquele tesouro.

Pousei-a na cama com todo o cuida-
do, e tirei de lá o meu brinquedo, aca-
bado de chegar de Paris, concebido ao
mais pequeno detalhe, na medida cer-
ta, e ainda, com a vantagem de funcio-
nar a várias velocidades!!!!

Era a novidade do momento, escolhi-
da e comprada à distància de um cli-
que na internete, claro, umas dezenas
de euros.

Depois!? •

Naquela hora do banho
Cheguei a casa e só me apetecia ficar quie-
ta, era uma quietude com sabor a meiguice.
Atirei o casaco para o sofá, pousei a mala na
mesa de centro, ao lado do livro ainda embru-
lhado, que tinha comprado umas semanas
atrás. A sala estava iluminada pelas luzes da
rua, que passavam pelas cortinas finas e
brancas e tornavam o ambiente mágico.
Olhei para o grande bouquetde girassóis ain-
da vistosos enfeitando a sala, estava toda ela
colorida. Acendi somente a luz do candeeiro
para criar um ambiente ainda mais aconche-
gante e fui para o meu quarto.

Liguei a aparelhagem e lá estava Miles Da-
vis - Kind ofBlue. Entrei na casa de banho,
abri as duas torneiras da banheira, despejei
a espuma de banho com cheiro a péssego e
hortelã, voltei ao quarto, desenrolei a échar-
pe com tons de açafrão, abri a camisa preta
de cetim que trazia vestida, desabotoei o sou-
tien rendado, todo preto e bordado com ro-
sas, tirei as calças cor de pérola, despi o fio
dental, uma rosa e dois fiozinhos, que faziam
conjunto com o soutien. Fiquei despida do
mundo que tinha carregado todo o dia. Pe-
guei na roupa, levei-a até à cozinha, abri a
máquina de lavar e deixei-a por ali. Num copo
alto preparei 'o meu' gin tónico: «... dois de-
dos de Hendrick's, quatro pedras de gelo de
água de coco, uma rodela de pepino e água tó-
nica da Schweppes». Levei-o comigo, passei

pelo quarto para pegar o robe branco
acetinado e fui para a casa de banho.

Acendi umas velas, queimei incenso,
atirei para dentro da água umas péta-
las de rosa, pequei numa toalha, enro-
lei o cabelo e enfiei-me na banheira.

Fiquei ali quieta com a cabeça encos-
tada aos pés da banheira, fechei os
olhos, ouvia ao longe Miles Davis como
um bálsamo para a alma, o corpo foi fi-
cando relaxado, quente, cheiroso, mas
a mente, essa, começou a procurar ou-
tro tipo de relaxamento, fui devagari-
nho esfregando o meu corpo, os bra-
ços, o peito, as ancas, as pernas, o pes-
coço, e de repente queria mais daquele
relaxamento, com as mãos fui ensa-
boando o meu desejo solitário, fiquei
ali, queria muito mais daquele desejo.

Tenninel o banho completamente ex-
citada, vesti o robe e fui buscar o telemó-
vel à mala para pô-lo em silêncio. Aos
pés da cama deixei cair o robe e mergu-
lhei para os lençóis brancos com cheiro
a lavanda, encostei-me ao travesseiro,
mas queria abraçar, 'chamegar', puxei
o outro travesseiro, rebolei para um
lado, rebolei para o outro, e de repente
aquele cheiro a homem entrou-me pelas
narinas, a fragrância do Irresistível de nocolodalua@gmail.com

Acendi velas, queimei incenso, atirei para a água pétalas de rosa. Ouvia ao longe
Miles Davis. O corpo foi ficando relaxado e cheiroso, mas a mente começou a procurar
outro tipo de relaxamento
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