
plicas. entretanto diz-me: o que que-
res beber?

- Pode ser uma taça de champanhe.
- Queres tirar o casaco?
- Quero, já tiro.
- Vamos fazer um brinde.
- Agarra só um segundo a minha

taça enquanto tiro o casaco,por favor.
- D que é isso!!! D que é isso!!! Não

posso crer!!! Belisca-me!!!
- Ficaste pálido, estás bem? Diz

qualquer coisa, por favor. Nunca te
vi a olhares assim para mim, estás
estático, o que te aconteceu?

- Estas sexy demais, deslumbran-
te, uma miragem. As tuas formas, o
teu corpo, nem dá para acreditar. Es-
tou em estado de choque, nunca ima-
ginei, nunca esperei que tizesses tal
coisa, que tivesses coragem.

- Fiz o quê? Ter coragem de quê?
- Tu saíste assim à rua? Tu tens

ideia do que provocaste em mim?
Esse é o sonho de qualquer homem.
Estou a ver realizado um sonho com
mais de trinta anos, belisca-me por
favor. Isto não é verdade, é uma vi-
são. Preciso de apanhar ar, recom-
por-me, perdi o fôlego.

- Fica tranquilo, vem cá, deixa-me
mostrar-te que não é uma visão, vem,
vamos olhar a lua pela janela do teu
quarto, vamos recuperar cada ano so-
nhado até o sol raiar, deixa-me escre-
ver com ousadia no livro da tua vida,
parte das tuas fantasias verídicas .•
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Quando saí do quarto de banho, os cheiros do gel e do incenso cruzaram-se e
deixaram-me completamente doida. Foi como se tivesse ligado o interruptor 'sexy'

Call911
- Queres vir tomar um drink?
-Quando?
-Agora!
- Está frio, ia jantar!
- Então melhor, jantas comigo.
- Dk dá-me uma meia hora, pode ser? Preci-

so de tomar um banho e agasalhar-me.
- Estás à vontade.
Tinha acabado de acender incenso pela casa

e havia no ar uma fragrância demasiado sen-
sual. Tinha ido às compras numa lojinha de
produtos exóticos e acabei por comprar al-
guns incensos por insistência do dono, que
dizia que os incensos faziam milagres, eram
poderosos. Na embalagem dizia que eram
para segurança, dinheiro, amor, sensualida-
de, etc. Fui ver qual deles tinha usado e ri-me,
não podia ser, tinha acendido o da sensualida-
de e, de repente, apetecia-me ser, estar sexy,
sexy como nunca!

Fui tomar um duche, o meu estado de espí-
rito estava mais 'louco', mais 'liberto', tipo
'se te pego hoje'. Estava diferente. Peguei no
gel de banho que dizia 'Spa relax', com chei-
rinho a morango e mais espesso que os habi-
tuais. Tinha bolhinhas e uns brilhantes pra-
teados. Passei-o pelo corpo e senti como era
macio, cheiroso, espumoso. O duche foi mi-
lagroso e pensei que o cheiro do incenso já
não me ia afectar.

Quando saí do quarto de banho, os cheiros
do gel e do incenso intensificaram-se, melhor,
cruzaram-se e deíxaram-me completamente
doida. De repente era como se tivesse acorda-
do,ligando em mim o interruptor 'sexy'.

Estava frio e do guarda-vestidos tirei um casa-
co preto, que me ficava um palmo acima do joe-

lho, todo em algodão grosso, com dez
botões pares e dois bolsos à cintura.

Pensei. Pensei o que me apetecia ves-
tir, mais nada. Tirei um babydoll pre-
to curto, todo transparente, a cobrir o
peito um desenho rendado a imitar um
soutien, tinha alcinhas finínhas de ve-
ludo preto com bolinhas de veludo sa-
lientes. A fazer conjunto uma calcinha
também toda transparente, fio dental.
Calcei umas meias de vidro pretas só
com uma risca fínínha em veludo na
parte de trás e com aplicações nas co-
xas para ligas. No topo, quatro centí-
metros de renda bordada com adesivo
de sílicone para poderem delinear me-
lhor a perna. As ligas eram todas ren-
dadas, a fazer conjunto com a renda do
desenho do soutien.

Calcei umas botas pretas com zip
de lado, que delineavam a perna até
aos joelhos. Fiz uma maquilhagem
bem sensual e intensa, realçando os
meus olhos. Deixei os cabelos soltos,
pus um par de brincos compridos
com uma pedra redonda em ónix e
um colar também com uma bolinha
bem pequenina a fazer conjunto.

Usei o meu colar da barriga em
ouro branco, vesti o casaco e saí.

- Di amor, que pontualidade foi
mesmo meia hora! Estás linda !

- Tu também ... que mesa linda ve-
las, rosas, um balde de gelo com cham-
panhe, incenso, que ambiente român-
tico. Hoje não respondo por mim.

- Desculpa, não entendi .... já me ex-
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