
Mosquitar
oalmoço tinha-se prolongado de tal forma
que já estava escuro e os mosquitos na sua
hora favorita do ataque. Nada fazia prever
que, de repente, tudo se ia transformar num
desejo maluco e descabido.

Ao ser mordida, rocei a minha perna na per-
na do homem que estava sentado bem à mi-
nha frente. Ele sorriu e mudou toda a pers-
pectiva, todo o ambiente. Aconteceu o famo-
so c1ick.

O mosquito atacou novamente e, ao me-
xer a minha perna, aquele homem segurou-
-a e colocou-a no seu colo. A pequena dimen-
são da mesa fazia com que nós os seis esti-
véssemos muito próximos. A toalha
colorida e comprida escondia tudo o que se
passava por debaixo da mesa, era a frontei-
ra entre o visível e o invisível. Certo é que
já tínhamos bebido demasiado, três garra-
fas de vinho, uma de conhaque e outra gar-
rafa de whisky velho.

De repente aquele homem começou a aca-
riciar-me com o seu pé, a minha perna, a
coxa, a anca o meu baixo-ventre e ficou por
ali. Tinha vontade de mandá-lo parar, ser bru-
ta, queixar-me ao meu marido que estava sen-
tado a seu lado, às restantes pessoas presen-
tes, mas, ao mesmo tempo, aquela cena pro-
vocou em mim uma grande excitação.

Tinha uma vida sem grandes cenas escal-

dantes, era normal, o que fazia deste o
episódio mais escandaloso e ousado da
minha vida.

Passaram-se uns minutos e olhei para
o meu marido. Ele falava pausada e sua-
vemente, sempre com aquela educação
quase religiosa. Depois olhei para o tal
homem. Tinha cara de malandro, de ho-
mem sem princípios, que trocava de
mulheres diariamente. Um curricu1um
que me deixava excitada por demais.

Ele continuou a roçar-me com o seu
pé, conseguiu finalmente libertar o
que queria e pôr para o lado o pouco
pano que eu ainda tinha por debaixo
do vestido. Os seus dedos dos pés eram
ágeis, rápidos, e ainda teve a ousadia
de lançar para a mesa um novo tema
de conversa: «... como seria ínteressan-
te e libertador as mulheres e homens
deixarem por momentos de usar rou-
pa interior».

A raiva que senti ao ouvi-lo dizer isso
não foi suficiente para pôr termo à brin-
cadeira e a última coisa que queria é
que ele parasse!!! Sabia bem demais o
que estava a fazer e como o deveria fazer.

Na tive outra escolha senão ceder, bai-
xei as mãos e por baixo da toalha aju-
dei-o, quase a terminar o que tinha co-

meçado. Bruscamente a dona da casa
pede-me para ir à Adega buscar mais
uma garrafa de vinho. Estranhei i!!!Pri-
meiro porque já tínhamos bebido bas-
tante, depois porque mal conhecia a sua
casa, muito menos a adega, mas fui.

Ele levantou-se e ofereceu-se para ir
ajudar-me. Saí logo da sala. Nem espe-
rei por ele. Desci as escadas para a ar-
recadação. A porta estava aberta, en-
trei e fui à procura do vinho. De repen-
te ouvi o barulho da porta a fechar-se.

Aquele homem aproximou-se, agar-
rou-me e encostou-me à parede. Levan-
tou-me o vestido e ali mesmo, atirou-
-se com o seu fogo e desejo, cobriu-me
a boca para que ninguém ouvisse o se-
gredo que estávamos a partilhar.

Mordi-lhe a mão, mas quanto mais
mordia, mais excitado e ofegante ele fi-
cava. Mordia bruscamente, não para
que ele parasse, mas porque queria que
continuasse matando as picadas de de-
sejo que me iam mordendo por dentro.

De repente, a dona da casa, sussur-
rou atrás da porta:

«Querida, encontraste o vinho? Está
na segunda prateleira!!!!! demora o
tempo que quíseres!ll». Foi por isto
que deixei de usar repelente .•
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