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QUERO SENTIR SEU BEIJO,
QUERO SENTIR VOCÊ EM MIM
---Olá! ---ele.
---Oi!
---Tudo bem? ---ele.
---Bem e você?
---Ótimo. ---ele.
---Meu nome é Júnio e tenho vinte e dois anos. ---ele.
---Letícia, trinta e sete.
---Se importa com a minha idade? ---ele.
---Só estamos conversando. Você trabalha com quê?
---Sou militar do exercito. ---ele.
---Professora.
---Você é bonita! Linda mulher! ---ele.
---A beleza, está nos olhos de quem a vê.
---Mas o que eu vejo, é uma linda mulher fofinha. ---ele.
---Fofinha não, eu sou é gorda.
---Você mora onde? ---ele.
---Setor Sul e você?
---Jardim Guanabara. Você está solteira? ---ele.
---Sim.
---Você fica, de vez enquanto? ---ele.
---Não e você?
---De vez enquanto sim. Por que você não fica? ---ele.
---Não sou mulher de ficar.
---Hum. E quanto tempo você está sem ninguém? ---ele.
---Quer essa resposta, antes do final de semana passado, ou depois dele?
---Estava namorando? ---ele.
---Estava.
---Já ficou com rapazes mais novos? ---ele.
---Eu não fico.
---Ops. Quis dizer namorar? ---ele.
---Já.
---Que idade ele tinha? ---ele.
---O último, tinha vinte e oito anos. E você?
---A mais velha, tinha trinta e sete anos. Eu gosto de mulheres maduras. Um homem de vinte
e dois anos teria alguma chance com você? ---ele.
---Hum.
---Tenho ao menos, um décimo de chance? ---ele.
---Tem que me conhecer primeiro.
---Com certeza. ---ele.
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---Você é uma graça.
---Gostaria muito, de te conhecer. Sair com você? ---ele.
---Hum.
---Beber um vinho com você. ---ele.
---Eu sou gorda.
---Não me importo. Eu gosto Gata. ---ele.
---Por que gosta?
---Acho atraente, sex. ---ele.
---Hum.
---Me atrai. E estou sendo sincero. ---ele.
---Hum.
---E no quesito sexo, são as melhores. ---ele.
---Por quê?
---Mulheres GG na cama, são mais quentes, mais dispostas. Principalmente quentes e são
super carinhosas. ---ele.
---Hum.
---Olha, estou sendo sincero. Desculpe qualquer coisa Linda. ---ele.
---Está bem.
---Você deve me achar doido. ---ele.
---Não.
---Você gosta de sair para onde? ---ele.
---Eu só trabalho e você?
---Não sou muito de sair. ---ele.
---Por quê?
---Sou um pouco caseiro. Prefiro um programinha a dois, do que ir para balada. ---ele.
---Por quê?
---Não gosto de tumulto, gosto de tranquilidade. E prefiro curtir, uma noite a dois do que sair
por aí, feito um tarado atrás de mulher. Troco uma balada, pra ficar em casa, com uma boa
companhia, vendo um filme. ---ele.
---Entendo.
---E você? Fale-me de vossa pessoa. ---ele.
---Não frequento bar, nem boate e nem festa.
---E quando sai com alguém, vai onde? ---ele.
---Em um parque, teatro, cinema, circo.
---Cinema é bom. ---ele.
---Qual a sua altura?
---Um metro e setenta e nove. ---ele.
---Tenho um metro e setenta.
---Você é muito sex e linda. Você mora sozinha? ---ele.
---Não e você?
---Moro com meus primos. ---ele.
---E eu moro com a minha prima. Mais cadê a família?
---Mora em outro setor. ---ele.
---E por que, você não mora com eles?
---Me sinto mais a vontade morando com meus primos. Mas fico o final de semana, na casa
dos meus pais. ---ele.
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---Entendo.
---E você? São só vocês duas na casa? ---ele.
---Sim.
---É bom né? ---ele.
---Você tem cara de ser um rapaz bravo.
---Que é isso. Você se encanta por homem fardado? ---ele.
---Não tenho tesão nisso não.
---Hum. E tem em que então? ---ele.
---Cérebro. E você?
---Idem. ---ele.
---Por que escolheu esta profissão?
---Desde criança queria servir, aí entrei. ---ele.
---Hum. Rapaz com objetivos. Tantas mulheres jovens aí, por que veio logo conversar
comigo?
---Como te disse, prefiro conversar com pessoas mais experientes. São mais interessantes.
Tudo é melhor. ---ele.
---Ah. Você tem irmãos?
---Uma irmã. ---ele.
---Quem é mais velho?
---Eu. ---ele.
---Hum. Então és o homem da casa. Vai trabalhar amanhã?
---Não e você? ---ele.
---Sim.
---Nossa!!! Até que hora? ---ele.
---Até o meio dia.
---Ah. E depois o que vai fazer? ---ele.
---Vou ao teatro.
---Que bom. ---ele.
---O que tanto você olha?
---Estou apenas admirando a sua beleza. Posso? Hum... você é linda e não pode ficar sem
namorado não. ---ele.
---Por que não saiu hoje?
---Sem companhia mesmo. ---ele.
---Cadê os amigos, os colegas?
---Foram pra balada. ---ele.
---E por que você não foi com eles? Deveria ter ido.
---Ah, melhor aqui mesmo. ---ele.
---Deixa de ter pensamento de velho.
---Que é isso. Mas se eu tivesse alguém assim, como a que está na minha frente, iria chamar
para me fazer companhia. Ou se você me convidasse eu iria também. ---ele.
---Garanto que pra isso, você esta rodeado de mulheres.
---Que nada. Agora se ao menos tivesse alguém assim, como a que está na minha frente, para
me fazer uma companhia agradável. ---ele.
---O que a mulher tem que ter, para ser uma companhia agradável?
---Com certeza um bom cérebro, um bom papo e ser madura. ---ele.
---Você é uma graça de pessoa.
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---Você que é. ---ele.
---Somos então.
---Você é muito sex. ---ele.
---Hum. Isso deve ser algo bom?
---Com certeza Linda. Se eu pudesse ter um momento, sem esse tanto de gente aqui, te
roubaria um beijo. ---ele.
---Hum. Vai seguir carreira no exercito?
---Quero, mas você mudou de assunto. ---ele.
---Que assunto? Ah, tem como roubar beijo não.
---Por quê? ---ele.
---Sou dura na queda.
---Mais eu tentaria sim. ---ele.
---Difícil.
---Mesmo? ---ele.
---Muito.
---Hum. Mas você sabe que as coisas mais difíceis, são as mais prazerosas. ---ele.
---Hum. Nunca pensei por esse lado.
---As coisas difíceis de acontecer, quando acontecem, nossa é muito bom e prazeroso. ---ele.
---Mais às vezes o difícil cansa.
---Não podemos pensar assim; pois precisamos aproveitar a vida. E uma vez, ou outra, nos
aventurar. ---ele.
---Você pode e devia então.
---Não só eu. A vida é para todos, independente de idade ou sexo. ---ele.
---Hum. Que vai fazer no final de semana?
---Nada a princípio. ---ele.
---Está vendo! Está tudo errado. Você sendo jovem, já tinha que ter planos para os finais de
semana.
---Mais se eu tivesse uma companhia, aí sim. ---ele.
---E por que não tem essa companhia?
---Tipo, não estou afim, de sair com qualquer uma. ---ele.
---Creio que conheça muitas mulheres; pois a vida nos proporciona isso. Convide uma pra
sair. Compre o jornal, começou hoje, uma carrada de programação na área cultural gratuito.
---Quer sair comigo? ---ele.
---Espertinho. Você ainda não me conhece, tem que ser com uma que você já conheça.
---Então, eu quero te conhecer. ---ele.
---O que quer que eu responda?
---O que você achar certo. ---ele.
---No momento presente, não sei mais nada. Tenho que formatar meu cérebro; pois ele deu
um pane essa semana.
---Ah. ---ele.
---Você é um jovem, que não é fã de balada, não sai com amigos etc.. Você bebe, fuma, usa
drogas, tem tatuagem?
---Bebo extremamente socialmente, não fumo, não uso drogas e pretendo fazer uma
tatuagem. ---ele.
---Ninguém bebe sozinho, é só você observar nos bares. Então, não existe essa de só beber
socialmente. Você bebe e pronto. Onde pretende fazer a tatuagem?
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---Ainda não planejei. ---ele.
---Hum. Já pensei em fazer, mas só não fiz ainda, porque pra mim, esse dói que é uma
beleza.
---Onde quer fazer? ---ele.
---No seio e você?
---Eu ainda não sei. ---ele.
---Fora essa, eu ia querer fazer mais umas três.
---Onde? ---ele.
---Segredo.
---Fala vai. Você é tudo de bom. É nas partes intimas? ---ele.
---Segredo homem. Quando foi que terminou o seu último namoro?
---Há um mês atrás. ---ele.
---Por que terminou?
---Nem eu sei. Ela que quis. Estávamos até usando alianças. ---ele.
---Aliança de quê?
---Compromisso. ---ele.
---Quem teve a ideia?
---Ela. Então fiz a vontade, mas isso é passado. E viva a vida nova. ---ele.
---Namoraram quanto tempo?
---Dois anos. ---ele.
---Parabéns. Isso nunca me aconteceu.
---Mais você curti né? ---ele.
---Curti o quê?
---O relacionamento. ---ele.
---Sim. Apesar de aparentar seriedade e brabeza, você tem um sorriso de adolescente, com
um jeitinho de menino.
---Para né. ---ele.
---Gosto de mulheres recatadas e você me parece. Pois essas são uns furacões na cama. --ele.
---Ah!!!
---Você é? ---ele.
---Segredo.
---Gosto de desvendar segredos. ---ele.
---Você é misterioso e aventureiro da alma feminina.
---Esses segredos, quando são descobertos...nossa...bom demais. ---ele.
---Que judiera, você estar sozinho.
---Há um mês na seca. ---ele.
---É só você beber água e diminuir o sal.
---Seca de carinho. ---ele.
---Preocupa não; pois a cidade está cheinha de mulheres. E pra tudo, se dá um jeito.
---Verdade, mas o difícil e achar uma que me satisfaça. ---ele.
---Irra!!! E pra satisfazer você, a mulher tem que fazer o quê?
---Tem que me dar carinho, ser atenciosa. ---ele.
---E você dá carinho e é atencioso? Porque querer é fácil, agora ser, é a questão.
---Nossa! Isso eu te garanto; pois sou muito carinhoso e atencioso. Amo dar carinho. Gosto
de dar atenção e deixar sempre a mulher no alto. ---ele.
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---São fora do normal, às mulheres que te veem passar e lhe deixam ir, sem ao menos lhe
tocar. O que é carinho pra ti?
---Um beijo, um abraço, um diálogo. Gosto de dar carinho em todas as situações e receber
também. Gosto de dar presente, saber como ela está entre outros. ---ele.
---Então quer dizer, que você é um rapaz romântico?
---Sou normal. ---ele.
---Creio que seja anormal então. Porque ultimamente, muitos homens, estão ao contrario de
ti. Então após o último relacionamento, agora você está dando um tempo pra cabeça?
---Até que não. Agora vou e começar a fazer minhas vontades. ---ele.
---Que tipo de vontades?
---Me aventurar pelo menos um pouco. ---ele.
---Hum. Que tipo de aventuras?
---Sair com uma mulher mais velha. ---ele.
---Isso é aventura?
---E quem sabe, isso pode ser com quem converso. Pois às vezes, ela também quer se
aventurar. ---ele.
---Te dou o maior apóio, para você se aventurar por aí. Mais depois tem que me contar, para
que eu possa transcrever para o papel.
---Hum. ---ele.
---Já pensou, suas aventuras, virando contos?
---Hum. Você não quer se aventurar não? Sair da rotina, quem sabe? ---ele.
---Eu gosto de rotina.
---Mais se sair uma vez, ou outra, não muda a gente não. ---ele.
---Então você é o senhor contra as rotinas?
---Em algumas situações, a gente melhora se aventurando e saindo um pouco da rotina. --ele.
---Se aventuras me melhorar, aí é que o trem vai ficar perdido.
---A gente tem quer experimentar, mesmo que seja uma única vez, pra saber como é. ---ele.
---Pra saber como é??? Já fiz isso e não foi só uma vez e me arrependi de todas elas.
---A bom. ---ele.
---Fiz coisas, que você me chamaria de desajustada e louca.
---E se arrependeu mesmo? ---ele.
---Não deveria ter feito. E você?
---Estou numa situação, que não me arrependo de nada. Mas quem sabe no futuro. ---ele.
---Aproveita a onda então.
---Quero viver, quero experimentar, mais nos limites. E coisas ilícitas também. ---ele.
---Hum. E quais são os seus limites?
---Você fala em que sentido? Em que aspecto? ---ele.
---Em relação a você experimentar a vida, em todos os aspectos, de se aventurar por
caminhos ainda não descobertos. Por deixar que sua alma, saboreie os aromas e sinta a frescura de
cada dia; em locais e momentos diferentes.
---O limite é o céu né? ---ele.
---Nem o céu se limita, ao homem e sua mente.
---Verdade. ---ele.
---Você é uma graça Amore.
---Fica me chamando de Amore e se depois, eu quiser te querer? Aí, como fica? ---ele.
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---Pra tudo a gente dá um jeito.
---Não vai parar de ler esse livro não? Como você consegue ler e falar comigo, ao mesmo
tempo? ---ele.
---Não faço os dois ao mesmo tempo e sim um por vez. Olha só, que poema lindo. Ele é de
Leoni e chama “Soneto do teu corpo”:
“Juro beijar teu corpo sem descanso
Como quem sai sem rumo pra viagem
Vou te cruzar sem mapa nem bagagem
Quero inventar a estrada enquanto avanço.
Beijo teus pés, me perco entre teus dedos
Luzes ao norte, pernas são estradas
Onde meus lábios correm a madrugada
Pra de manhã chegar aos teus segredos.
Como em teus bosques, bebo nos teus rios.
Entre teus montes, vales escondidos.
Faço fogueira, choro, canto e danço.
Línguas de lua varrem tua nuca.
Línguas de Sol percorrem tuas ruas.
Juro beijar teu corpo sem descanso.”
---Quer colocar este poema em prática? ---ele.
---Lindinho.
---Basta você querer. ---ele.
---O poema é inspirador né?
---Tomara, que eu esteja perto de você, quando for colocar ele em prática. Amaria, se eu
fosse seu objeto de experiência. ---ele.
---Experiência nem sempre é bom Amore. É uma coisa tipo cobaia. Você é um rapaz
bastante comunicativo, espertinho, inteligente, sério, persuasivo, gentil, educado e parece ser
centrado.
---Mais se por acaso, quiser coloca em prática, estou inteiramente a sua disposição. Seria
uma honra pra mim ---ele.
---Hum.
---Experiência pra você e para mim também, um aprenderia com o outro. Um mundo novo, a
ser descoberto. ---ele.
--Ah! Mais eu já aprendi.
---E foi proveitoso? ---ele.
---Hum. Ao menos se chega à perfeição absoluta de um beijo.
---Hum. Um beijo? Acho que pode ser mais que perfeito. Não é? ---ele.
---E aí, conta quem é a próxima da lista?
---Para né! Não tem esse negócio de lista não. ---ele.
---Por quê? Vou te dar então um papel e uma caneta, pra você fazer.
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---Para né! Tem isso não. Pois cada mulher tem o seu valor e sua qualidade. A minha lista só
tem um número que é um. ---ele.
---Uau! Rapaz, você tem muitas qualidades. Seus pais te deram uma excelente educação.
Uau! Que coisa mais lindinha! Sabe que tens um sorris o lindo.
---São seus olhos. ---ele.
---Uso óculos, para enxergar melhor. Olha só como você é lindo. Mas não vale o sorriso de
ladinho não viu. Uau! O que queres? Conte-me, o que queres? O que queres, para que eu possa ter
um sorriso vosso comigo? O que tenho que dar, pra ter só um sorriso? Só um e mais nada.
---Beijo. ---ele.
---Não, estou falando é do seu sorriso. Será que tem como congelar ele e me enviar pelo
correio?
---Só pessoalmente. E pessoalmente, você pode pedir mais coisas. ---ele.
---Curiosidades da vida alheia. Com quantos anos foi o primeiro beijo? Onde foi? Com
quem foi? E o que achou?
---Tinha catorze anos, foi na casa da minha avó, foi com uma tia minha e não foi nada
demais. ---ele.
---Desde pequeno já gostava de mulher mais velha que você heim. Nem a tia poupou.
---Nossa!!!! Bom demais. E você? ---ele.
---Eu tinha vinte e um anos, foi na calçada, me deu um enorme frio na barriga e fui embora
deixando o rapaz sozinho.
---Beijar é bom demais. ---ele.
---É verdade e dependendo da situação, é melhor ainda, beijar o corpo todo da pessoa.
---Gostaria de sentir o gosto do seu beijo. ---ele.
---Hum. Curiosidades da vida alheia parte dois. Com quantos anos, foi o primeiro
relacionamento sexual? Onde foi? Com quem foi? E o que achou?
---Tinha dezessete anos, foi no motel, com uma menina que ficava e foi demais. Muito bom,
porém sem experiência. ---ele.
---Hum.
---Mas hoje, faço melhor. Bem melhor. ---ele.
---Hum. É, pois afinal, foram cinco anos praticando.
---Nossa, com certeza. Mas em pequena escala. Porque na verdade, a gente nunca aprende de
tudo na área sexual; pois cada mulher é um universo particular a ser desvendado. Cada uma é de um
jeito, de uma forma diferente. Não existe forma única e sim formas. Umas grandes, outra pequenas.
Ai, o importante nisso tudo, é que são mulheres e isso basta. Pois afinal, eu sou homem. ---ele.
---Olha, a minha mente foi longe agora.
---Sua vez de responder ---ele.
---Eu tinha vinte e dois anos, foi no motel, com o namorado e não achei nada. Curiosidades
da vida alheia parte três. Conta nos dedos aí. Soma as ficantes, os rolos, e as namoradas. Quantas
dão ao total?
---Entre vinte e cinco a trinta e três. ---ele.
---Uau! Muita experiência heim.
---Para né. ---ele.
---Rapaz experiente. Se fosse mulher, as pessoas iam dizer que era rodada. Mas como é
homem, elas dizem que é experiente.
---Curiosidades da vida alheia parte quatro. ---ele.
---Irra! Lá vem!
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---O que o homem tem que fazer, pra te deixar no clímax perfeito? Deixar você no céu? --ele.
---Ah, mais se eu contar fica fácil.
---Hum. ---ele.
---Segredo. Descubra você.
---Você deixa? ---ele.
---Ai credo, a gente tem que parar de ficar falando dessas coisas; pois a minha mente vai
longe.
---Você disse pra mim descobrir né? ---ele.
---Uai.
---Você deixa Amore? ---ele.
---Depende.
---Deixa vai? Experimenta. ---ele.
---Experimentar o quê?
---Qual foi a pergunta, que fiz a você agora pouco? ---ele.
---Deixar você me experimentar, ou deixar eu te experimentar?
---Os dois juntos. ---ele.
---No momento, você está com certa carência de relacionamento sexual. Quando ela for de
amor, aí tu, me dá um toque.
---Por que você diz isso? ---ele.
---Porque o amor é bom, é gostoso, é quase indefinido e totalmente fora dos limites do
corpo. Indescritível, se perde a noção do corpo e se sente apenas à alma.
---Me dá esse beijo de verdade. ---ele.
---O perigo mora na boca.
---“Quem não se arriscar... ---ele.
---...não petisca”.
---E se o petisco for bom? ---ele.
---Aí se tem vontade de novo. E o anseio e o desejo, se tornam incontroláveis, fazendo com
que o corpo transpire em lamurias.
---Sendo bom, eu quero o prato principal. ---ele.
---Do principal, se cai na sobremesa e sendo assim, acaba se lambuzando por inteiro.
---Eu quero! Você quer? ---ele.
---Nem sempre querer é poder.
---Mas querer, com uma força de vontade grande, acho que dá certo. Quero te beijar. ---ele.
---Beijar, beijar, beijar e deixar que todo o mundo, fique pra trás. E as bocas unidas, se
solidificam em um enlace, de forma que o chão sumiria.
---Quero uma chance com você. ---ele.
---Com esse seu sorriso, é quase impossível te dizer não.
---Quero você. Que chance tenho, ou o que necessito? ---ele.
---Não precisa me experimentar não, que eu te digo o meu sabor. Assim encurta o caminho.
---Mais eu quero e sentir. ---ele.
---Hum. Sentir libera emoções, até então escondidas, enclausuradas, proibidas.
---Hum. ---ele.
---Brincar com sensações, pode levar a perdição da alma, por causa de um mero sorriso teu.
---Quero sair com você. Como faço? ---ele.
---Você é direto.
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---Sim. Quero sair com você, quero ficar junto de você. Quero sentir você toda. ---ele.
---Sair, ver, conversar pode. Só não pode é tocar, porque aí, eu corro.
---Mais um beijo você deixa? ---ele.
---O perigo mora na boca.
---Se arisca Amore. ---ele.
---Não é arriscar.
---Curta o momento. ---ele.
---Se eu for me deixar levar pelos momentos, estarei num mato sem cachorro.
---Quero te ter. ---ele.
---Mais já?
---Pelo menos um beijo. Pra sentir você. ---ele.
---Hum.
---Eu vou entrar no primeiro coletivo que passar, já que você não quer sair comigo. ---ele.
---Se for o que desejar, então ao menos pense em mim e o faça com intensidade. Para que
seus pensamentos cheguem até a mim; o que me faça pensar em ti também.
---Mas eu queria pensar e depois realizar o que pensei. ---ele.
---Você não desiste.
---Não. Mais agora eu paro. ---ele.
---Para com quê?
---De te paquerar. ---ele.
---Está bem, mais pensarei em vosso sorriso.
---Ou, tudo que te disse foi sincero. ---ele.
---Hum. Está bom. Vou pensar.
---Me encantei por você. ---ele.
---É gostoso ficar encantado. E por fezes, tira até o fôlego. Por que se encantou por mim?
---Simpática, sincera, inteligente, gata, esperta e tudo de bom. Mais tipo, eu queria você
mesmo. ---ele.
---Hum. Obrigada por tamanhos elogios. Assim fico toda inchada.
---Pode ficar; pois não retiro nada. Queria que a gente saísse e estando só nós dois, eu te
daria um beijo, pra te provar que fui sincero. ---ele.
---Ah... mais assim, eu vou me perder em seu sorriso encantador e derrubador dos
pensamentos femininos.
---A gente acaba, é sendo pego pela tal sinceridade. ---ele.
---Aí a coisa fica feia, mas na hora H, muitas coisas podem desandar.
---Mesmo assim, eu queria sair com você. ---ele.
---Hum.
---E com certeza, se isso acontecer, eu vou querer ficar com você. Porque você simplesmente
é nota mil. Você é demais. ---ele.
---Você está é alucinado, com a poluição, que sai dos escapamentos dos ônibus que param.
---Estou te falando à verdade. ---ele.
---Agora por um lado, é bom mesmo a gente sair, que aí quebra o encanto do príncipe
encantado.
---Para né!
---Não tem como, o teu sorriso é inigualável. Sabe que eu gosto desse seu "Para né!". É
gostosinho de ouvir.
---Me dá um beijo. ---ele.
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---Beijo? Hum. De que forma? Qual a duração dele? Onde? Com acessórios, ou sem?
---É verdade, me dá um beijo. Faça o seu máximo e o seu impossível no beijo. ---ele.
---É na boca?
---Com certeza. ---ele.
---Aí eu fico sem ar.
---Mais a gente curte e deixamos os demais rolarem. ---ele.
---Nesse rolar, a gente nem dorme.
---Quem sabe, só na hora pra ver. ---ele.
---Credo, tenho quer parar de ficar falando isso.
---Mais está gostando né? ---ele.
---Isso é viver no pecado constante. Você está imaginando?
---Como pode sentir um beijo sem beijar? ---ele.
---Visualizando o beijo, o corpo todo se revira. Só de pensar no toque dele.
---Hum. ---ele.
---Coisa fora do normal. Que tal me dar um sorriso.
---E você vai me beijar? ---ele.
---Se me der um sorriso, não terei como resistir.
---Quero meu beijo. ---ele.
---Um sorriso desse, deixa qualquer uma sem reação, postada e estática. Uau! Uau! Uau! E
olha, que você só tem vinte e dois anos. Imagina o que vai fazer, com esse sorriso daqui a alguns
anos.
---Hum. Amore quero te beijar agora. ---ele.
---Quem quer, pega.
---Você vai me beijar? ---ele.
---Você quer ser beijado?
---Lógico. ---ele.
---Por quê?
---Quero ser todo, beijado por você. Porque quero sentir seu beijo, quero sentir você em
mim. ---ele.
---Hum. Sentir pra ver se é bom?
---Sim. ---ele.
---E se for horrível?
---Não! Um beijo seu, não tem como ser horrível. Ele vai ser bom, muito bom. ---ele.
---Então você vai me experimentar?
---Sim! Anseio! Desejo! Não estou conseguindo me aguentar aqui do seu lado. Você deixa?
---ele.
---Eu nunca deixei um homem me experimentar.
---Hum. Beija-me vai. ---ele.
---Sem parar? E quando você conseguir falar, será para dizer que é pra mim continuar?
---Sim. Sem parar. ---ele.
---E a boca quente, úmida e ardente, percorrerá por toda a sua face, indo de encontro ao seu
ser.
---Eu quero. ---ele.
---E em meio a momentos duvidosos, certos, ou não, deixaria a vida passar, pelo olhar em
suplicas de querer mais. E nesse momento, não mais existira dois e sim um. É bom estar vivo e
poder sentir tanta coisa boa.

INSTITUTO HÉLIO E MARIA AUXILIADORA.
Whats App: (62) 992810252
E-mail:
institutohma@yahoo.com.br
CNPJ: 11.522.139/0001-11

---Aproveitando a vida em seu máximo. ---ele.
---Hoje é sexta-feira treze?
---Não, hoje já é madrugada de sábado, dia catorze de agosto. ---ele.
---Eu te quero, você me quer? ---ele.
---Assim, você me aperta sem me abraçar.
---Se quiser, é só pedir; pois sou todo seu. ---ele.
---Aí é que mora o perigo.
---Quer? ---ele.
---Sabe que você é lindo.
---Hum. Amore, mais de verdade, você me quer??? ---ele.
---Não me atenta.
---Você é muito Gata. ---ele.
---São seus olhos.
---Esse seu decote, perco até a concentração. Você está linda, não, você não está, porque
você é linda. E esse cabelo...hum... ---ele.
---Hum.
---Vou te pergunta só mais uma vez Amore. ---ele.
---Manda.
---Você me quer? ---ele.
---Me faça essa pergunta, quando estivermos só nós dois.
---Está bem. Quando? ---ele.
---Não sei, você sabe?
---Amanha à noite? ---ele.
---Amanhã à noite vou ao teatro.
---E agora? Vamos sair daqui? ---ele.
---Você é doido.
---É sério, se estiver afim. ---ele.
---Tem como não; pois daqui a quarenta minutos, estarei indo pra escola dar aula. E não
posso cair em tentação.
---Quer? Vamos? Agora? ---ele.
---Você é doido.
---É só você querer. ---ele.
---Se eu disse não, você vai ficar pensando em mim e depois vai ficar mais gostoso.
---Vai. Mais se quiser agora. ---ele.
---Aí credo, não me atenta.
---É sério. ---ele.
---É séria a minha situação também.
---Quer? Vamos embora daqui. Você está afim? ---ele.
---Faz assim. Vamos nos conhecer mais um pouquinho melhor, para termos certeza de tudo.
---Você quem sabe, mas se quiser agora. ---ele.
---Podemos continuar essa prosa no telefone, no período da tarde.
---Como você quiser. ---ele.
---Amore, acho que aquele é o meu ônibus.
---Beijos. ---ele.
---Vou cobrar.
---Onde você quer? ---ele.
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---Na boca.
---Hum. ---ele.
---E bem dados.
---Hum. ---ele.
---Pra ficar com vontade de quero mais.
---Hum. Pode ser em seu corpo todo? ---ele.
---Hum.
---Você deixa? Deixa-me encher seu corpo de beijos? ---ele.
---Pra isso, terás primeiro que enlouquecer a minha alma.
---Verás então. Me passa seu número. ---ele.
---De quê? CPF, celular, telefone fixo, sapato. Qual você quer?
---Celular. ---ele.
---Nove, nove, dois, oito...
---Posso ligar? ---ele.
---Deve.
---Ótimo. ---ele.
---Amor, tenho que ir agora. Já são seis e tenho que estar na escola às sete.
O ônibus para e ela entra.
---Beijos em todo o seu corpo. ---ele.
O ônibus parte e mal sai de dentro do terminal e o celular dela toca.
---Alô.
---Só queria ouvir a sua voz e dizer que anseio, em beijar-te por completo. ---ele.
---A minha voz, junto com a minha alma, se perdem e não tendo refugio, a não ser entregarse a volúpia de vossos sorrisos.
---Tens uma voz muito gostosa e assim, você vai me enlouquecer Amore. ---ele.
---Se me permitires, se você se deixar entregar as sensações, mais incontroláveis, que carreta
uma boca arfante; sentirás um tremor, de nove pontos na escala Richter.
---Destruição total. ---ele
---Sim.
---Sou todinho seu. Você me quer todinho? ---ele.
---Olha que eu quero tudinho.
---Já é seu, cada pedacinho. ---ele.
---Sem faltar nada? Cada curvinha, cada reta. Você por completo em pensamentos, alma e
corpo.
---Hum. Delícia é só você pedir ---ele.
---E quero de uma vez só, os três juntos. Aí a palavra perdição, perderá o seu significado.
---Ai, não faz isso comigo. ---ele.
---E as paredes da casa começarão a sussurrar, a transpirar.
---Quero você toda. Vou beijar seu corpo todo. ---ele.
---Fazendo carícias incansáveis, por toda à noite adentro.
---Quero passar minha língua em seu corpo todinho. ---ele.
---E quando cansares serás minha vez, de te conduzir ao céu e ao inferno ao mesmo tempo.
---Hum. ---ele.
---E nesse choque térmico, não terás nem como respirar. E o teu ar, será o meu ar e o meu ar,
será o teu ar. Quente, que exalarão das bocas perdidas, loucas, inlícidas.
---Você me deixou excitado sabia? ---ele.
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---Isso é bom, ou ruim?
---Ótimo. E vai ficar excelente, quando tivermos juntos e unidos. ---ele.
---E nesse momento, condensado no olhar do brilho de vosso sorriso, nada mais fará sentido.
E tudo se tornará o nada e o que antes estava vazia, será preenchido por completo. Até que os olhos
lacrimejantes sussurrarão, em seu ouvido as palavras: por favor, por favor, por favor, não pare. Não
pare. Não pare. Continue.
---Eu vou agora, ao seu encontro dentro desse ônibus. ---ele.
---Se você vier, à gente pode se perder.
---Hum. Você quer se perder? ---ele.
---Consigo não me perder, se você não sorrir pra mim. Temos que combinar algo primeiro,
ou então, isso só será empolgação do momento.
---Olha, eu não minto não e você verá. E se rolar a gente entra. ---ele.
---Entra? E quem sai?
---Ninguém. ---ele.
---Ou não sai e só entra. Credo! Para; pois minha mente é muito fértil.
---Melhor ainda. ---ele.
---Mal intencionado.
---A gente fica só conversando, pra se conhecer mais. E se você achar que compensa, aí você
decide. Pode ser? Então posso ir, atrás do seu ônibus? E se permitir, eu vou te encher todinha de
beijos. Quer? ---ele.
---Deve.
---Em seu corpo todo. ---ele.
---Domina.
---Posso? ---ele.
---Ordena.
---Você é minha agora. ---ele.
---Toma posse.
---Toda minha. ---ele.
---Se farta de desejos e concretiza vossos anseios, no palpitar latejante de vosso coração; que
faz com que arda todo o seu corpo.
---Ai, eu não aguento não. ---ele.
Ele desliga o celular e chama um moto boy, parado do lado de fora do terminal. Este por sua
vez entrou no terminal e para ao seu lado.
---Pra onde?---moto boy.
---Atrás daquele ônibus. ---ele.
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