
a hospedeira mas não tive coragem,
há muito que não sentia e não via
aquele desejo, aquela entrega. Calei-
-me e fiquei ali a observar o que a
vida me estava a oferecer. Sentia-me
incomodada fisicamente, fiquei ex-
citada, queria parar de olhar mas
não era capaz, aquele homem hipno-
tizou-me e obrigava-me a olhar para
ele. Melhor: para o desejo dele. Com
o seu corpo fazia amor com a loira e
comigo fazia com o seu olhar.

De repente tudo acàímou entre as
cadeiras e as mantas. Ele levantou-
-se, ajeitou o seu fato de treino e veio
sentar-se ao meu lado. Sem que eu
pudesse dizer nada, meteu o seu cor-
po debaixo das minhas mantas, fe-
chou os olhos e disse-me ao ouvido
- «Gosto mais de panela velha por-
que faz melhor comida - ficamos
aqui ou vamos discretamente para a
casa de banho?».

Só me lembro de ouvir no sistema
sonoro dos lavabos:

«Senhores passageiros, por favor
pedimos a vossa atenção. Por ra-
zões de segurança é proibido fu-
mar nos lavabos e ... também fazer
amor ...».•

Éramos os únicos passageiros nas últimas 10 ou 12 filas do avião. Ele sentou-se
ao meu lado e disse-me ao ouvido: «Gosto de panela velha porque faz melhor comida»

Pelos ares
Estava sentada na última cadeira da fila do
lado esquerdo do avião que me levaria à Rús-
sia. O avião ia vazio, olhei pela janela estava
uma noite mágica: o céu cheio de estrelas e a
lua estupidamente cheia, tipo «noíte de lobi-
somem». Sentia-me indiferente, esta viagem
seria uma chatice, uma semana inteira num
congresso sobre matemática aplicada.

A cabine estava gelada - como estava a
maioria das vezes o meu coração - e pedi à
hospedeira duas mantas. Do outro lado da
fila e na última cadeira estava um moreno,
todo sarado, com um sorriso maroto. Éra-
mos os únicos passageiros nas últimas dez,
doze filas do avião.

Começou por mandar-me 'aquele' olhar, de-
pois foi sorrindo, insinuando a sua disponi-
bilidade para ser companhia de voo, que por
sinal seria bem longo.

Primeiro entrei na brincadeira, mas depois
caí em mim e deixei-me ficar absorvida nos
meus pensamentos. Adormeci.

Pela hora do jantar a hospedeira acordou-
-me e olhei para o meu 'companheiro' de via-
gem. Já estava muito bem acompanhado.

Uma loira, com um metro e setenta e mui-
tos, pele branquíssima, olhos verdes que
mais pareciam duas esmeraldas, uma blu-
sinha bem curta, amarrada por baixo do
peito deixando toda a barriga à mostra, uns
calçõezinhos muito curtinhos; seios tipo 'se

tocar, rebenta'. Era uma mulher es-
belta e bonita.

Fiquei ali a apreciar os dois: con-
versavam, riam, transbordavam
de mocidade e alegria, tinham en-
tre vinte e muitos e trinta e pou-
cos. Por momentos tive inveja da-
quele cenário, já que eu andava a
levar a vida demasiado a sério.
Nos meus quarenta e muitos, ain-
da solteirona, estava cheia de pu-
dores e preconceitos, tinha deixa-
do de ter espaço para o atrevimen-
to e para aventuras.

Os cochichos eram mais intensos,
os corpos roçavam-se e, pela hora do
filme, já estavam de mãos dadas e aos
beijos. Pensei: que fogo!!!

Erajá bem tarde. Entre os ressona-
res, as tosses e os apontamentos que
preparava para elaborar a matéria
para o Congresso, vi e ouvi o que não
queria. Aqueles corpos estavam, ali
mesmo, a possuírem-se. Ela sentada
por cima dele e virada de costas!!!
Não queria acreditar no que estava
a assistir. Ele virou a sua cara para
mim de maneira que eu pudesse
olhá-lo e vi nos seus olhos a chama
do desejo, trocavam gemidos quase
mudos. Tive vergonha, quis chamar nocolodalua@gmail.com
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