
Os novos- ventos do índico
- Angelina, tu não vais acreditar mas foi
assim mesmo que aconteceu, sem tirar nem
pôr! Estou passada com a cena, ainda bem
que vieste tomar um café. Lembras-te que te
falei do convite que recebi para jantar com
aquele casal simpático?
- Em que a mulher é lindíssima?
- Sim esse mesmo!

Diga-se de passagem que ela é realmente lin-
da, com uma pele cor de chocolate com leite,
olhos amendoados, cabelos lisos até aos om-
bros, um sorriso de orelha a orelha, dentes
branquíssimos e perfeitos, lábios carnudos-
que apetece assim que se olha para eles bei-
já-los longamente.
- Não é que essa mulher casada - e bem ca-
sada aparentemente - de uma religião bas-
tante conservadora, mãe de três fIlhos, segre-
dou-me ao ouvido a sua vontade profunda e
partilhada a cem por cento pelo seu marido!
- Que vontade? Quando? Onde?
- Entre o butfet das sobremesas, num dos ho-
téis de luxo da praça, servindo uma mousse
de chocolate e apreciando um pão-de-lô, uma
tarte de morangos, uns fios de ovos - estavam
apetitosos -, farófias ...
- Mas que vontade? A de comer sobremesas?
- Mas quais sobremesas, qual quê!!! E dis-
se-me mais! Confessou-me que o desejo dela
já tinha sido motivo de conversa e de acor-
do entre o casal. Portanto estava a convi-
dar-me oficialmente para fazermos uma
viagem a um outro lugar, a um outro mun-
do imaginado por eles, um mundo onde eles
ofereciam todas as coordenadas e todos os
guias turísticos.

- O quê?! Passa-me o açúcar por fa-
vor! Estás a falar a sério? É inacre-
ditável! Assim mesmo?
- Assim mesmo! Que chatice, este
café está frio, pedi em chávena escal-
dada e o café veio frio.
- Pede outro então!!! E o pastel de
nata?! Esqueceu-se!!! A paciência
que temos que ter às vezes!
- Esquece, paciência. Depois desta
história bombástica preciso mes-
mo é de algo mais para arrefecer
do que propriamente para aquecer-
-me. Bem, pensei... isto só pode ser
uma brincadeira de mau gosto.
Olhei-a nos olhos, aqueles olhos
cor de mel, profundos e assustei-
-me, pois vi neles o desejo que via
nos olhos de um homem. Mais: ela
fez questão de dizer que quem me
tinha escolhido como passageira
naquela viagem tinha sido ela, por-
tanto eu podia ficar completamen-
te descansada porque o voo era
meu ... melhor, nosso ... O marido
seria só oco-piloto.
- Bem! Que loucura!!!
- Fiquei chocada. Entre o corar, en-
vergonhar-me, olho para o dito cujo
da minha amiga e vejo que afínal ele
também está a olhar para nós e com
um sinal com a cabeça e um sorri-
so, comprova o que a mulher tinha
acabado de me comunicar. Antes
que eu pudesse dizer qualquer coi-
sa ou perguntar qualquer coisa, ela

virou-se para mim e disse-me:
' ... Eu quero-te tanto como um ho-
mem te quer, mais, juro-te e garan-
to que te faço tanto ou mais feliz que
um homem, e sabes porquêj! Por-
que conheço todos os nossos cami-
nhos, aqueles que os homens não se
dão ao trabalho de conhecer e des-
vendar. Conheço todos os pontos
fracos e fortes, daí que ele só virá
complementar, se dele realmente
precisarmos, se realmente fizer fal-
ta!. Senão será um mero observa-
dor'. Agradeci o convite, mas não
está nos meus planos nem nos meus
desejos fazer tal tipo de viagens. E
mais, tinha medo de experimentar e
até, quem sabe, poder ficar a gostar,
do acto e da mudança de género.
- Estás a brincar?! Só podes estar a
brincar!
- Claro que estou a brincar! ...Olha
tenho que ir, o meu marido está à es-
pera, vê lá se recebes também algum
convite por aí! Ah! Ah! Ah!
- Eu? Eu não, não estou sequer pre-
parada para perceber o que me con-
taste, quanto mais entrar nesses fil-
mes ... !!!Isso é que se chama desejos
modernos ...
- Não, eu diria melhor, tempos moder-
nos aqui para estas bandas do índico.
Beijos, vemo-nos na sexta em minha
casa, se puderes traz então para o jan-
tar o pudim de cenoura .•
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No buffetdas sobremesas, ela convidou-me para fazer uma viagem a outro
mundo. O voo era meu, ou melhor, nosso ... O marido seria só co-piloto
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