
o misterioso costureiro

Despiu-me o vestido, sentiu que o meu corpo estava a reagir ao seu toque,
agarrou o meu pescoço, mordeu -O, beijou-me os ombros e deixou cair o vestido

Queria matar o tempo, gastar dinhei-
ro como fazemos às vezes por capricho,
para desanuviar as frustrações, as depres-
sões, ia caminhando pelo corredor meia
distraída, apetecia-me fazer compras, há
muito que não perdia tempo com isso, pois
era demasiado complicada nas provas. Fui
olhando as modas, os gostos actuais, as co-
res, os feitios. Essa era a vantagem das
grandes superfícies, encontravam-se qua-
se todas as marcas num mesmo espaço.

Chamou-me a atenção a montra da De-
sigual as cores fortes, quentes, os cortes
malucos, desiguais, a montra da Louis
Vuitton como sempre ousada, aquelas
instalações artísticas a revolucionarem
os acessórios.
'Os meus olhos cruzaram-se com outros
dois, negros, profundos, um borracho,
pensei. As compras começaram a ser
mais animadas, trocámos um sorriso. E
lá continuei eu, à procura de nada, mas
de tudo em especial.

Aparentemente andava à procura de
qualquer coisa sexy, bonita, provocadora.
Depois de muitas voltas, entrei numa loja
toda chique, mas com um quê de louca, es-
colhi quatro vestidos e fui para o prova-
dor misto. Era lindo, uma sala ampla, so-
fás negros, grandes, quadros, arranjos de
flores brancas enormes, era realmente um
lugar relaxante e acolhedor. Tinha gabi-

netes para provas gigantescos, es-
colhi o último, o mais distante dos
olhos indiscretos, irritava-me
muito as provas, daí que queria
sempre tirar tudo o que trazia ves-
tido, ficava completamente nua.

Experimentei o primeiro vestido,
naquela coisa do vê no espelho
atrás, à frente, de lado, abri a corti-
na, e, quem estava no outro prova-
dor bem à frente do meu? Ohomem
dos olhos negros, com o tronco de
fora, calça preta ainda por fechar,
bem ...parei!!!Que corpo, que silhue-
ta, que rigidez muscular ...

Entrei novamente meia emba-
raçada para o meu provador e
troquei de vestido, este era bem
curto, com uma racha escanda-
losa, de gola alta e zipe atrás do
pescoço. Ficava-me a matar, mas
mesmo assim ia experimentar
ainda os dois que faltavam para
decidir qual deles levava. De re-
pente o zipe não abria mais, saí
do provador para pedir ajuda,
mas não estava por ali ninguêm,
a sala de espera estava deserta,
dei meia volta e fiquei com a
cortina aberta à espera que al-
guêm viesse para ajudar-me en-
quanto aproveitava todos os es-

pelhos possíveis para olhar-me.
Quando de repente reparo que
estou a ser observada - melhor,
capturada novamente por aque-
les olhos negros.

Desta vez a boca mexeu-se, o cor-
po reagiu, virou-se e disse-me:

- 'Está lindíssima!'
Agradeci e sem pensar pedi-lhe

que me desapertasse o vestido.
Entrámos os dois para o prova-
dor, ele correu a cortina. Conhe-
cia aquele cheiro, matava-me,
era-me familiar, aquele perfume
despertava em mim o desejo. Cal-
mamente ele despiu-me o vesti-
do, sentiu que o meu corpo esta-
va a reagir ao seu toque, à sua
aproximação, agarrou o meu pes-
coço, mordeu-o, beijou-me os om-
bros, deixou cair o vestido ao
chão, ajoelhou-se e costurou com
a sua língua da cintura para bai-
xo cada centímetro de pano que
me faltava no corpo, e, com as
suas mãos, vestiu-me o último
vestido que eu não estava à espe-
ra de comprar.

Foi a compra mais rápida feita
nos últimos tempos, não tive tem-
po nem para pagar ou embrulhar
aquele modelo único .•
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