
Safari exótico
Éramos amigos desde sempre, inclusive
confidentes em muitos momentos. O Frede-
rico perguntou-me o que ia fazer no final
de semana longo, pois na segunda-feira se-
ria feriado. Respondi-lhe que não tinha
quaisquer planos, ia ficar por casa, ouvir
uma boa música, ler uns livros, arrumar
umas coisas, mas nada de especial.

Ele disse-me: •... faz a tua mala e vamos
dar uma volta até à África do Sul. Arranca-
mos bem cedo, entramos pelo Kruger Park
e depois logo se vê, talvez vamos até Sabie,
Graskop, Hazyview, God's Window, Ohrígs-
tad ou Pilgrims Rest. Vamos dar uma volta
sem hora marcada, sem destino marcado.
Concordas?' .

Adorava sempre a sua companhia, por
isso aceitei sem pestanejar. Além de ter um
carro confortável era um excelente condu-
tor, tínhamos os mesmos gostos musicais e
partilhávamos quase tudo, até os mesmos
ritmos de vida. Teríamos horas a fio para
percorrer, tempo suficiente para partilhar
sonhos, segredos e ilusões. Levámos água,
doces, alguma fruta, máquina fotográfica,
binóculos, e lá fomos nós.

Tínhamos uma estrada só nossa, com uma
vísta espectacular, verde, montanhas, va-
les, ríachos, animais, savana. Estávamos
animados, parámos à hora do almoço num
acampamento para comermos qualquer
coisa e continuámos sem destino.

O final da tarde estava magnífico, na sava-
na um pôr-da-sol inesquecível. Caiu a noite,
de repente fomos rodeados pelo cheiro a or-
valho. No céu a Lua, as estrelas - que mag-
nífico era estar ali. Conversávamos tranqui-

lamente. Depois de horas a condu-
zir, o Frederico já estava cansado,
lógico, deixou cair o seu braço e en-
costou-o no separador entre os dois
bancos, onde descansou um pouco
da tensão da condução.

Tranquilamente a sua mão encos-
tou-se na minha perna e ali ficou,
momentos depois foi deslizando
para cima e para baixo. Começou a
subir um calor pelo meu corpo,
aquele já não era o toque de um
amigo, mas de um homem cheio de
desejo. Intrigada pegueí na mão
dele. A sua mão ardia ... ele olhou-
-me nos olhos e disse tranquila-
mente: 'Deixa estar, por que não?
Somos amigos, respeitamo-nos, co-
nhecemo-nos desde sempre, vamos
viver essa viagem sem barreiras,
sem complexos, sem cobranças, só
diz respeito a nós dois ... Vamos dar
oportunidade à felicidade, à vida,
à liberdade que é o amor, a nós .. .'.

Tudo aquilo era novo, mas devia
admitir que tinha gostado daquele
toque, estávamos solteiros e sozi-
nhos há muito tempo .... Com uma
mão ele conduzia o carro e com a ou-
tra conduzia o meu corpo. O calor
no carro de repente tornou-se insu-
portável, dava para desenhar nos vi-
dros embaciados todos os desejos
que sentia. De repente a única músi-
ca que se ouvia eram os sons que eu
deixava escapar com a minha voz
ofegante. Afinal ele era um homem

e tanto, eu tinha acabado de desco-
brir outros trajectos, uma outra via-
gem, um outro homem.

Nunca o tinha olhado para além
da condição de amigo. Dei-me con-
ta de que tinha cedido ao seu pedi-
do e deixei a sua mão continuar
naquela outra estrada, deixei que
ele percorresse as minhas curvas
mais apertadas, e já conduzia para
além do sinal proibido. Pediu-me
que abrisse o zip e cuidadosamen-
te os seus dedos percorreram
apressados para dentro do calor
que me queimava nos atalhos mais
estreitos, e difíceis de serem en-
contrados ...

Pedi ao Frederico que parasse o
carro, pois aquela viagem era in-
decifrável para descobri-la sozi-
nha. Encostou o carro por baixo de
umas árvores fora da estrada e, ra-
pidamente, passámos para o ban-
co de trás. Senti as suas mãos for-
tes a apertarem-me para dentro de
si, e as minhas mãos ficaram dese-
nhadas no vidro traseiro, mostran-
do os caminhos que estava a per-
correr. Ele era viril, tinha um fogo
arrebatador, mordeu-me o pesco-
ço, e alucinantemente fechou to-
dos os caminhos possíveis de per-
correr sozinha, conduziu-me
numa sintonia perfeita numa nave
espacial e fomos estacionar bem
para lá da Lua .•
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Com uma mão ele conduzia o carro, com a outra conduzia o meu corpo.
O calor tornou-se insuportável, dava para desenhar nos vidros embaciados
todos os desejos que sentia
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