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EM EXIBIÇAO ... NUM ELEVADOR

PERTO DE SI

V ESTIA-SE SEMPRE com uma tú-
nica preta de seda que cobria o
corpo até aos tornozelos, por

baixo ficava nua, era um mulherão, um
metro e oitenta e muitos, cabelos lon-
gos, olhos cor de mel grandes, lábios
carnudos, peito rijo, dona de uma cin-
tura e ancas invejáveis. Facilmente po-
dia-se adivinhar que, por baixo daque-
la túnica, morava um corpo cheio de
contornos bem definidos.

cowboy, com a camisa meia dentro
das calças meia fora, os botões das
mangas abertos. Mas precisava ainda
de ver um detalhe que faria toda a di-
ferença, espécie de chave para a por-
ta do seu éxtase. A sua gravata. Era
linda, azul, cor do céu, não estava
posta devidamente, mas era tudo o
que queria.

Aquele homem era também, sem
margens para dúvidas, um caçador,

cheiro entrou em contacto com o ins-
tinto olfactivo da caçadora.

FICOU DOIDA, descontrolada, ata-
cou-o, atirou-o contra a parede do

elevador, virou-o de costas, beijou-o fe-.
rozmente no pescoço, as orelhas, pu-
xou-lhe os cabelos, lançou a sua lín-
gua pelas costas, disse-lhe palavras
obscenas, acariciou-lhe os mamilos, o
peito, roçou o seu corpo no corpo dele,

o S DA DOS RESTANTES OCUPANTES, ELE E ELA FICAM SOZINHOS, CONFINADOS AOS
METROS gUADRADOS DO ELEVADQR. DE [ E E ELA CARREGA NO BOTÃO DO STO~

FAZIA PARTE do seu fetiche vestir-se
assim e procurar edificios muito al-

tos com hotéis, para as suas investidas,
sempre feitas nos elevadores, o palco
da sua actuação.

Conhecia tão bem o olhar das suas
presas, atravessando os outros ocupan-
tes, entrava pelos poros, excitava-a, an-
siava por aquele olhar que acordava a
sua adrenalina.

NAQUELE DIA ficou louca, posses-
sa, estava no elevador um ho-

mem de tirar o fôlego, era um belo
homem, um metro e noventa e mui-
tos, cabelos rebeldes pretos, vestia
uma camisa branca de algodão, de-
masiado aberta, era a pura provoca-
ção, uma calça jeans rota, botas à

ameaça pura, era a verdadeira submis-
são, por toda a beleza que comportava.
Era o 'tipo' de homem que à primeira
vista torna a mulher submissa, escra-
va de um 'Deus'.

O E UM MOMENTO para o outro, e com
a saída dos restantes ocupantes,

ele e ela ficaram sozinhos, confinados
aos 3metros quadrados do elevador.Es-
tavam reunidas as condições para ata-
car, havia chegado o momento.

Descaradamente ela carrega no bo-
tão do STOp, ele entendeu e olhou-a
com aquela fome, com aquele desejo
de avançar. Deliberadamente entrou
no seu jogo, sem se dar conta, de que
era ele a presa e não o caçador. Me-
xeu-se incomodado e de repente o seu

abriu o zip, tocou-o até deixá-lo doido
e avolumado, desfez a gravata e rou-
bou-a, eufórica e arrebatada, fugiu do
elevador.

AINDA FLUTUANDO transformou a gra-
vata numa espécie de liga, levantou

a túnica e amarrou-a à sua perna. Sor-
rindo descaradamente contente, deixou
cair gentilmente a túnica a seus péspara
cobrir o seu troféu.

Abriu a sua carteira, tirou o seu blo-
co de notas dourado e apontou, o dia, a
hora, a cor da gravata, deu o número
de série à caça, calmamente tirou o
bâton e passou-o nos seus lábios carnu-
dos, recompôs o seu fôlego e caminhou
em busca da próxima presa. e
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