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SINOPSE
Morgana era uma advogada recém formada, mas
com sucesso em seus casos. Divorciada, mãe de
uma filha de doze anos, é uma pessoa fria e com
poucos amigos. Se apaixonou perdidamente por um
colega de profissão e essa paixão quase a levou a
loucura. Um belo dia porém conhece Gustavo um
homem interessante que vai fazer de tudo para
transpassar a barreira criada entre Morgana e as
pessoas. Tem apenas três amigas que deram-lhe o
apelido de Rainha de Gelo por seu coração ser frio
e seco. Gustavo vai tentar aquecer esse coração de
todas as maneiras.

CAPITULO I

Abri os olhos e confesso que fiquei um tempo
fitando o teto, decidindo se ia me levantar ou não.
Afinal aquela tinha sido uma semana muito
cansativa e eu estava esgotada, tanto mentalmente
quanto fisicamente. Sentei na cama por um tempo,
me espreguicei e então finalmente fui tomar
banho...
O dia estava lindo lá fora seria uma temeridade não
aproveitar, então resolvi que não ficaria em casa
naquele fim de semana, estava sozinha já que
minha filha Alice tinha ido viajar com a avó. Iria
sair e me divertir um pouco, já que o sol estava me
convidando pensei que um passeio na praia iria
aliviar o stress pelo qual passei a semana inteira.
Quando já estava pronta para sair o telefone toca...
- Alô – diz aquela velha voz conhecida e que muito
já havia me ajudado.

- Kristine, estava mesmo pensando em você! O que
te fez ligar para mim a essa hora?
- Pensei que talvez você estivesse precisando de um
incentivo pra sair, depois de todo corre-corre da
semana...
- bom, ia me enterrar no sono, mas nem sono estou
tendo, então resolvi dar um passeio... vou ver o
mar, pois ele sempre me relaxa...
- Venha me buscar então, irei com você!
Ao desligar telefone pensei em como tínhamos uma
ligação muito forte, Kristine era uma das minhas
poucas amigas, mas muito fiel... Sempre sabia
quando eu estava passando por alguma situação
difícil, ou quando estava pra baixo. Quando entrei
no carro pensei em como aquela semana havia sido
horrível, em como eu estava descontrolada, e como
havia deixado um homem tirar todo autocontrole
que possuía. Não sei ao certo como me deixei
apaixonar, pois sempre fui muito pé no chão, muito
controlada, fria mesmo por assim dizer e deixei um

homem me levar ao limite da loucura. Ainda estava
doendo muito, pois apesar de tudo que aconteceu
ainda o amava. Era muito difícil para mim vê-lo
todos os dias e fingir que não o conhecia, pois hora
ou outra cruzávamos pelos corredores. Era incrível
como sentir simplesmente o cheiro dele causava
sensações que até então eu jamais experimentara.
Quando o carro parou na porta do prédio onde
kristine morava, ela já estava no portão à minha
espera e pude ver em seus olhos a reprovação pela
minha aparência abatida:
- Amiga, o que está acontecendo com você? Está
horrível!
- Obrigada, respondi – vindo de você é quase um
elogio...
- Eu não estou brincando, Morgana! Você está com
cara de quem não dorme há dias!
- Bom, digamos que meu relacionamento com
Morfeu, não está dos melhores... Estou com
dificuldades para dormir.

- Morgana, você precisa esquecer esse assunto,
nem vou citar o nome porque você já sabe qual é a
minha opinião. Tire férias e faça uma viagem,
conheça outras pessoas, você é uma mulher
interessante, linda e uma profissional excelente!
Desapega desse idiota!
- Você fala como se fosse a coisa mais fácil do
mundo virar a página, esquecer! Eu gosto dele, fato
do qual eu gostaria de não me lembrar! O cheiro
dele está impregnado em mim, sinto a distância!
Pra piorar tudo ainda trabalhamos no mesmo andar.
Estou até cogitando a idéia de alugar uma sala em
outro local e levar o escritório pra lá, dessa forma
evito encontros indesejados...
- Se você acha que essa atitude vai lhe ajudar a
superar, mude de endereço então, faça qualquer
manobra para esquecer esse homem!
- Não vamos mais falar desse assunto... Basta
minha mente pensar nisso o tempo inteiro... Já
estamos chegando, vamos então aproveitar o
passeio.

Chegamos a nosso destino, vi na cara de Kristine a
sua reprovação, mas, estava cansada demais para
discutir com ela, e, eu sabia bem lá no fundo que
ela estava com a razão... Descemos do carro e
fomos procurar um local agradável para nos
acomodarmos, a praia por incrível que pareça já
estava cheia, e olha que ainda eram 07hs30mim da
manhã, e diga-se uma manhã esplendorosa!
Achamos uma mesa bem próxima a água e foi lá
que decidimos nos acomodar, o céu estava de um
azul perfeito, nenhuma nuvem pairava sobre ele; a
areia tão branca que conseguia refletir os raios do
sol; o mar de uma calmaria contagiante... Tudo que
eu preciso nesse momento, pensei.
Bem ao lado de nossa mesa, havia uma mesa com
cerca de umas dez pessoas, muita risada e muito
burburinho, até que cruzei meu olhar com um
homem muito interessante, e muito, muito bonito.
Tinha um charme, uma estranha força magnética
que atraiu minha atenção por completo. Enquanto
eu estava perdida em meus pensamentos, devo ter

deixado transparecer qualquer tipo de sentimento
naquele momento, pois kristine estava olhando para
mim fixamente, com um grande sorriso nos
lábios...
- O que foi? Digo, fingindo não entender o motivo
daquele sorriso de canto de boca.
- Hum...dou R$ 10,00 pelos seus pensamentos!
Mas eu já sei quais são!
- Agora você é vidente?
- Morgana, eu segui seus olhos... Realmente ele é
um homem muito interessante, tem olhos lindos e
uma barba muito bem feita!
- Mesmo? Nem reparei!
- Querida, fala a verdade! Estou vendo na sua cara
que ele chamou sua atenção, seu semblante se
iluminou de repente! E você também chamou a
dele, pois desde que chegamos ele não tira os olhos
de você, e olha que nem está de biquíni ainda!

Então decidi olhar mais uma vez para ele e nossos
olhos se cruzaram, ele olhou para mim fixamente e
naquele momento senti como se aquele homem
tivesse tirado todas as minhas peças de roupa, e eu
estivesse completamente nua... Fiquei um tanto
envergonhada e confusa pois o único homem capaz
de fazer com que eu me sentisse assim era Robert,
e definitivamente eu não queria pensar nele agora.
Resolvi sentar de costas para aquele estranho que
tanto me afetou, afinal tudo que eu não estava
precisando nesse momento era de outro homem a
mexer com meus instintos!
Tirei a blusa e fiquei apenas de short e a parte de
cima do biquíni, e pude sentir aqueles olhos verdes
cravados em minhas costas, mesmo sem ter olhado
pra ele. Kristine estava se divertindo, pois olhava
para ele e depois para mim com aquela cara de
satisfação, como dizendo: “você acabou de
encontrar um homem muito, muito interessante...”
Resolvi que não ficaria ali sentada debaixo daquele
olhar que praticamente estava me deixando louca,

tirei o short e fui pra água dar um mergulho e
esquecer a confusão de pensamentos. Como eu
imaginei a água estava na temperatura perfeita, o
que me deu vontade de jamais sair de seus braços,
como era bom boiar e ficar olhando aquela
imensidão de céu azul! Dei um mergulho e resolvi
voltar pra barraca onde estávamos sentadas, e qual
não foi a minha surpresa ao ver que Kristine estava
em altas gargalhadas com o misterioso dos olhos
verdes!
Nesse momento eu não sabia se voltava pra água
ou enfrentava de uma vez aqueles olhos verdes tão
sedutores! Fui lentamente caminhando para nossa
mesa, e discretamente pude observá-lo já que ele
estava

distraído

conversando

com

Kristine...

Moreno, cabelos escuros e muito bem cortados,
uma barba impecavelmente bem feita, braços e
pernas musculosos, um homem espetacularmente
interessante. Imediatamente me imaginei presa
naqueles braços...Você ficou louca? Pensei. Acho
que o sol estava afetando minha mente.

Kristine por sua vez abriu um sorriso enorme
quando viu que eu estava me aproximando, o que
fez com que o estranho colocasse sua atenção em
mim. Quando nossos olhares se cruzaram ele viu
abriu um sorriso muito bonito, sim, aquele sorriso
era lindo, e muito desconcertante.
- Morgana, estávamos mesmo falando sobre você!
Disse kristine.
- Sobre mim? Temo que não haja nada interessante
para falar sobre mim.
- Mentira Gustavo, ela é uma mulher muito
interessante!

Ah,

proposito

permita

que

apresente vocês; Gustavo Rodrigues essa

eu
é

Morgana Ribeiro, Morgana esse é Gustavo.
Nesse momento eu tinha toda atenção daquele
homem, o estranho de olhos verdes passou a me
estudar...seus olhos percorreram meu corpo inteiro,
e, olha que eu não tinha um corpo exuberante,
alguns dizem até que sou gorda! Mas, mesmo
assim o estranho ficou um longo tempo a me

observar como se pudesse ver meu corpo através
das minhas roupas! Após esse momento de estudo
ele me olhou nos olhos e sorriu...
- Muito prazer, disse ele. Sua amiga me disse que
você é minha colega de profissão, e, muito
competente, qual área você atua?
-Kristine tem o dom de exagerar um pouco, atuo na
área penal, cível e tributária, e você?
- Eu atuo em qualquer área... Gosto de desafios,
quanto maior o desafio, mais me interesso por ele.
As palavras foram ditas pausadamente, frisando
cada uma delas, entendi que ele gostava de
desafios, e, para ele naquele momento EU era um
desafio muito interessante. Me sentei e procurei
minha blusa para vesti-la, pois me sentia nua perto
dele, Kristine estava se divertindo deveras com
meu desespero, pois guardou toda minha roupa na
bolsa que estava próxima a Gustavo, para pegá-la
eu teria que passar por ele, o que não era meu
desejo naquele momento... Kristine e Gustavo

pareciam amigos de longas datas, falando sobre
diversos assuntos, e ela estava decidida a me fazer
assunto principal daquela conversa...
- conheço Morgana há mais ou menos uns 15 anos,
e olha que quando a vi pela primeira vez achei que
ela era muito metódica, insuportável mesmo! A
dona certinha, nada escapava de seus olhos e seu
controle, era impossível saber o que Morgana
pensava... Sem sentimentos, era muito difícil
alguma pessoa se aproximar dela, parecia à rainha
do gelo! Mas, depois descobri que era tudo
fachada... Tem um coração quente e mole dentro
dessa capa de gelo!
- Hum... Rainha do gelo? Interessante! Disse ele.
Falavam sobre mim como se eu não estivesse ali, vi
toda minha vida nas mãos de um estranho, contada
pela minha melhor amiga! Kristine estava decidida
a fazer com que Robert fosse uma visão cada vez
mais distante, e confesso que naquele momento eu
nem estava pensando nele, mas sim, em como estar
nos braços daquele estranho.

O sol já estava se ponto quando resolvi ir embora,
aquela cumplicidade entre Kristine e Gustavo já
estava me irritando, como minha melhor amiga
pode passar para o lado daquele estranho? Eles
conversavam como se fossem amigos de infância!
Era difícil para mim concordar que aquele estranho
estava me afetando demais, e, antes que eu fizesse
alguma besteira, pois estava com uma vontade
louca de me jogar nos braços daquele homem,
guardei minhas coisas e me levantei para ir embora.
- kristine, vamos? Já está ficando tarde e eu tomei
mais sol do que deveria.
- Mas já? Respondeu ela. A conversa está tão boa!
- Se você quiser ficar, eu posso deixa-la em casa,
não será problema nenhum para mim, disse
Gustavo.
Naquele momento me desesperei, a minha melhor
amiga estava indo para o lado inimigo! Boa coisa
não poderia sair dessa carona, e eu tinha a nítida
impressão que estaria envolvida nisso...Tentei

convencê-la a ir comigo, que era muito perigoso
ficar com um estranho, mas todas as minhas
tentativas foram em vão, então voltei para casa
sozinha, perdida em meus pensamentos a respeito
daquele dia incomum.
Já passavam das 20hs00mim quando meu telefone
tocou. Kristine contou sobre o homem maravilhoso
que tínhamos conhecido, confesso que fiquei
possessa de ciúmes por ele ter desejado a
companhia dela, mas ao saber que o interesse dele
era sobre mim fiquei extremamente satisfeita...
- Morgana, não posso acreditar que você foi
embora, você precisa se dar uma chance, vai ficar o
tempo inteiro pensando naquele idiota do Robert?
Pelo amor de Deus, um homem que te trata como
comida, ou seja, só é gentil quando quer comer!!
Gustavo foi para nossa mesa a fim de conhecer
você, e o que você fez? Colocou novamente um
muro de gelo ao seu redor! Eu tenho vontade de dar
uns tapas na sua cara as vezes, não sei como você
pode ser tão inteligente para umas coisas e estúpida

para outras! Mas, não se preocupe, eu dei a
Gustavo todas as informações relevantes sobre
você, onde trabalha, seu telefone e seu endereço...
Se ele estiver realmente interessado como eu acho
que está, tenho certeza que ele vai procurá-la!
-Você ficou louca? Como pode dar informações
minhas a um estranho? E se ele for um psicopata?
Um assassino? Disse rispidamente.
- Pare com isso, você já sabe como lidar com um
psicopata, vai dizer que esqueceu? Robert é um
bipolar, uma hora está bem e outra parece um
louco, vive pisando em você. Eu não consigo
entender como foi que você sustentou tanto tempo
esse maldito relacionamento, que não lhe trouxe
benefício nenhum só deixou você mais amargurada
do que já é!
Fiquei em silencio, porque sabia que ela tinha
razão... Era horrível lembrar-me de todas as vezes
que chorei, e das noites em claro por causa de
Robert, pela sua frieza, por me tratar como se eu
fosse um objeto, que se pega quando quer usar e

depois de usado deixa-se de lado pra quando quiser
usar outra vez... Havia decidido que não queria
passar por isso novamente, então dei um basta. Foi
mais difícil ainda para mim entender que não havia
nada entre nós, a não ser o que eu queria que
houvesse, porque se eu não fosse atrás dele e não
desse as ordens nada aconteceria...Estava sendo
difícil para mim desapegar, mas havia decidido que
não queria mais um relacionamento assim.
Era verdade que ele me enlouquecia, meu corpo
queimava de desejo toda vez que ele me beijava, e
naquela época era o suficiente para mim, o sexo era
magnifico, não houve uma vez sequer que nossos
corpos não tenham sentido prazer, o desejo sempre
dominando a nós dois...mas era apenas isso desejo,
nada mais!
- Está certo, eu cometi um erro ao amar Robert, não
posso voltar atrás e mudar isso, mas posso fazer as
coisas diferentes agora Kristine, e não vou deixar
mais que aconteça... meu sexto sentido diz que
Gustavo é um homem perigoso!

- Perigoso de que forma? Eu percebi que ele te
afetou mais do que você gostaria que afetasse...
Você ficou nervosa perto dele, parecia uma
adolescente!
- Não seja ridícula! Não vi nada demais naquele
homem!
- Morgana, você fez um raios-X do corpo dele que
eu vi! Silenciosamente despindo-o com o olhar, não
foi somente ele que queria devorar você com os
olhos!
- Poupe-me dessa conversa Kristine, você anda
lendo romances demais! Ele não faz o meu tipo!
Nesse instante ouvi uma estrondosa gargalhada do
outro lado da linha, Kristine estava rindo as minhas
custas, e eu não podia conter minha irritação com
aquele comportamento.
- Eu vou desligar antes que brigue com você, vou
descansar amanhã tenho muitas coisas para fazer, e
começar a procurar outra sala é uma delas, boa
noite!

- Boa noite! Durma com um anjo chamado
Gustavo, bons sonhos!
Desliguei bastante irritada com essa situação,
estava mesmo com raiva, mas não de Kristine, e
sim de mim mesma, pois ela me conhecia melhor
que eu mesma! Naquela noite não consegui dormir
direito, fui perturbada por aqueles lindos olhos
verdes... A noite passou rápido como nunca havia
passado nesses 08 anos que conheci Robert, pela
primeira vez estava em paz, e não sabia explicar
por que. Estava louca para contar a novidade de
minha decisão para minhas amigas colaboradoras
Cléo e Diana, afinal iriamos mudar de escritório!
Levantei as 06hs00mim como de costume, mas
diferente dos outros dias não estava cansada, estava
até bem disposta, deve ter sido por conta do sonho
maravilhoso que tive com aquele estranho de olhos
verdes... Demorei mais do que de costume diante
do espelho e estava gostando do resultado, de
tantas opções escolhi uma saia justa azul turquesa e
uma camisa num azul mais claro e menos formal, já

que não teria nenhum compromisso no fórum. Fiz
uma maquiagem básica, ressaltando o olhar, e
decidi que o dia seria espetacular.
No trajeto para o escritório pensei nas palavras de
Kristine, e resolvi relaxar mais, iria apenas me
concentrar na procura de um novo local para meu
escritório...

Meus

pensamentos

foram

interrompidos pelo toque do meu celular...
- Alô?
- Bom dia. Disse Cléo - Você já está vindo para o
escritório?
- Estou a caminho, o que houve? Algum problema?
- Se esse monumento que está a sua espera é um
problema, eu quero um problema desses todo dia,
disse ela. - Diana já serviu café, e já acomodou ele
na sua sala, estamos quase tendo um infarto. Ah,
proposito quem é ele?
Por um instante fiquei chocada, eu não conseguia
acreditar que Gustavo estava em meu escritório,

isso só poderia ser uma piada de muito mal gosto
logo pela manhã. Tentando manter a calma
respondi:
- Eu conto para vocês depois, deixe-no bem
acomodado, eu já estou estacionando.
- Ok, respondeu e desligou.
Estacionei e fiquei um tempo dentro do carro
decidindo o que fazer. O que aquele homem queria
comigo afinal? Talvez já estivesse na hora de
descobrir...
Desci do carro e me dirigi ao elevador, para minha
surpresa ao abrir o elevador dei de cara com
Robert... Senti uma mistura de desejo e indignação,
um filme passou pela minha mente e o desejo de
ser possuída por ele dentro do elevador me
dominou.

Robert

parecia

conhecer

meus

pensamentos, travou o elevador, me tomou nos
braços e começou a me beijar... Não conseguia
pensar em nada, só no desejo do meu corpo, desejo
de ser possuída por ele, de ser dominada. Robert

me puxou pelos cabelos e começou a deslizar suas
mãos pelo meu corpo, comprimindo-o contra a
parede do elevador e passando a mão por dentro da
minha saia. Soltei um gemido de prazer... Meu
corpo respondia aquelas mãos macias, da mesma
forma que um violão responde a um músico
experiente que tira dele suas melhores notas.
Quando ele estava para tirar minha calcinha e me
possuir ali dentro do elevador, lembrei dos olhos
verdes penetrantes que estavam à minha espera no
escritório e o empurrei...
- Não! Acabou!
- O que? Disse ele, como se tivesse levado uma
bofetada na cara. - Eu digo quando acaba!
- Acabou, Robert! Acabou! Sua época passou,
agora estou vacinada contra você! disse ajeitando
minha roupa que havia sido amassada.
- Eu digo a você quando acaba, e eu decidi que
ainda quero você! Gritou ele.

Destravei o elevador, e segui meu caminho. Robert
seguiu atrás de mim, já que trabalhávamos no
mesmo andar. Pude sentir toda raiva que ele estava
sentindo, pois sua respiração estava pesada atrás de
mim. Lembrei imediatamente do dia que conheci
Robert, um moreno de mais ou menos 1,70; dono
de olhos negros penetrantes e um sorriso lindo, que
para minha satisfação era advogado e tinha um
escritório no mesmo andar que o meu. Cruzamos
várias vezes pelos corredores até que por ironia do
destino nos confrontamos numa audiência, ele
como advogado de defesa e eu acusando o cliente
dele! A partir desse dia fizemos uma parceria
profissional, passaria para ele as demandas que eu
não advogasse, e ele faria o mesmo.
Ficávamos muito tempo juntos até que um dia, que
eu nem sei como explicar, nos envolvemos, e, a
partir daí temos essa relação, se é que posso chamar
nosso caso de relação, ele me ignora depois me tem
nas mãos, pra logo em seguida me ignorar mais
uma vez! E hoje não seria diferente se o

desconhecido de olhos verdes não tivesse me
aguardando.
Cléo e Diana estavam me esperando na porta,
querendo todos os detalhes que eu tivesse a respeito
daquele, até então para elas, desconhecido.
- Vamos, vamos conte tudo! Quem é essa
delicia??? Disse Diana.
- Morgana, danadinha; escondendo o namorado
novo?
- Meninas parem com isso! Nem sei de quem vocês
estão falando! Vou entrar na minha sala e conversar
com esse senhor e ver do que se trata.
- Há, há, há... você acha mesmo que vai nos
enganar? Falou Cléo. Ele procurou por você com
muita intimidade, como se já lhe conhecesse, e
comentou sobre a praia de ontem. Traidora! Porque
não nos chamou? Ele tem amigos? Onde você o
conheceu??

- Eu vou entrar na minha sala, atender o cliente, e
quando ele for embora, se for a pessoa que estou
pensando, eu conto tudo para vocês, ok?
- Sim! Responderam em coro.
Respirei fundo e entrei, sabia que Cléo e Diana
estariam coladas atrás da porta, então teria de tomar
muito cuidado com as palavras. Gustavo estava
muito diferente do dia anterior e dentro daquele
paletó preto estava ainda muito mais bonito. Seu
perfume tomou conta do ambiente, e quando se
virou para mim, percorreu todo meu corpo com
aqueles grandes olhos verdes inquisidores...
- Bom dia! Cumprimentei.
- Bom dia, você está linda! Kristine me disse que
você está pensando em mudar de escritório, e
pensei em lhe fazer uma visita e uma proposta.
Seus olhos olhavam fixamente dentro dos meus.
- Uma proposta?

- Sim, que vai beneficiar a ambos. Tenho certeza
que será tão bom para você quanto para mim.
Que proposta seria essa? conheci esse homem
ontem e hoje ele já vem me procurar com uma
proposta? Bom, qualquer que fosse a proposta eu
não estava interessada.
- Sente-se, quer um café, uma água? Perguntei
- Não, Obrigado. Suas colaboradoras me trataram
muito bem, você está de parabéns, tem uma
excelente equipe.
- Tenho certeza que sim. Respondi, até porque elas
deveriam estar em alvoroço atrás da porta. Então... do que se trata sua proposta?
- Eu pesquisei sobre você, sua vida pessoal,
Profissional... Descobri coisas interessantes... Foi
casada por 20 anos, tem uma filha de 12 anos, que
vai para sua casa nos finais de semana quando não
está com o pai. Está fazendo pós - graduação e
mestrado, consegue êxito em 90% dos casos que
advoga. Muito bom para uma recém formada!

- E posso saber o motivo de sua exímia pesquisa?
Disse, muito chateada com tamanha ousadia.
- Sim, pode. Eu gostaria de fazer uma parceria com
você, meu escritório é maior que esse, muito bem
localizado, e tem uma sala sobrando, então
poderíamos nos ajudar mutuamente. O que acha?
-Nunca pensei em ter um sócio. Gosto de trabalhar
sozinha.
- Você não precisa trabalhar comigo, podemos
pegar demandas maiores e um ajudar o outro, eu
adoraria trabalhar com você. Apesar de Kristine me
dizer que você é fria como o gelo.
- Kristine está louca. Enxerga coisas onde não
existem.
- Do que você tem medo? Gustavo agora olhava
dentro dos meus olhos, como se de dentro deles ele
pudesse obter a resposta.
- Medo, eu?? Essa agora foi ótima!

- Então vamos ver meu escritório, o que você tem a
perder? Eu tenho certeza que vamos nos dar muito
bem! Vou encontrar um cliente agora e venho lhe
buscar as 11hs30mim. Almoçamos e depois iremos
ao meu escritório. Então poderá tomar uma
decisão, combinado? A pergunta foi feita de uma
forma afirmativa e nesse instante eu percebi que ele
não daria espaço para recusa.
- Combinado, esteja aqui as 11hs30mim, caso
contrário não irei a lugar nenhum!
- Sim rainha de gelo, compreendi a mensagem.
Disse ele já se dirigindo a porta.
Quando abriu a porta, virou para mim e soltou um
beijo, saindo depois com um grande sorriso nos
lábios ao notar Cléo e Diana atônitas na porta.
- Até mais tarde garotas, foi um prazer conhece-las!
Cléo e Diana o acompanharam até a porta, logo
depois trancando a mesma para que ninguém
pudesse interromper o interrogatório que viria a
seguir:

- Vamos conte, onde você conheceu esse deus
grego? Perguntou Diana.
- É seu colega de faculdade? Disse Cléo. - Você
está tendo um caso com ele?
- Não, não e não! Conheci ontem por acaso. Tinha
planos de caminhar na praia, Kristine me ligou e
quis ir comigo pra tomarmos banho de sol, ao
chegar lá ele estava com uns amigos na mesa ao
lado a nossa, um minuto que fui na água dar um
mergulho, Kristine já era a melhor amiga dele, e,
pelo que pude perceber deu todos os detalhes de
minha vida a ele, inclusive meus endereços!
- Kristine é o máximo, só assim pra você esquecer
aquele idiota do Robert de uma vez! gritou Diana.
- Pois é Morgana, se dê uma chance! Concordou
Cléo. Ele é um homem muito interessante e com
atitudes de homem, não de cafajeste! Ah, proposito,
você estava se agarrando com Robert no elevador??

- Não! Bom, bem que ele tentou, e quase ia
conseguindo, quando lembrei do homem misterioso
que estava à minha espera...
- Eu não acredito que você ia cair na lábia desse
desgraçado! Gritou Diana. Acho que está na hora
de nós sairmos desse prédio, respirar novos ares,
ver outros homens, que sejam lindos e interessantes
como esse que acabou de sair daqui! E outra, se
não aceitar essa parceria você é uma idiota!
- Acabou a discussão! Não quero mais falar sobre
esse assunto até que eu decida o que fazer. Cléo
você viu se saiu alguma manifestação do juiz sobre
o processo da solicitação de aposentadoria? E você
Diana, pegou as certidões que pedi? Vejam umas
opções de sala para aluguel, vou decidir essa
questão hoje! Agora quero ficar sozinha.
As duas saíram em silêncio. Assim como kristine,
elas eram minhas amigas e não queriam me ver
sofrendo por um idiota, e eu, por mais que me
recusasse dar razão a elas, sabia bem lá no fundo
do meu ser que todas três tinham razão. Para minha

surpresa a manhã passou voando, quando me dei
conta, Cléo estava no meu escritório avisando que
Gustavo estava à minha espera, nem percebi que já
eram 11hs30mim, e ele estava lá pontualmente...
- Está pronta rainha do gelo? Disse com um sorriso
nos lábios.
- Sim, podemos ir.
- Meninas, trarei a rainha do gelo são e salva,
prometo. Disse ele a Cléo e Diana.
- Nós queremos saber quem vai manter você a
salvo junto dela. Brincou Diana.
Dirigi as duas meu olhar de reprovação, mas elas
sorriram para mim, como dizendo: aproveite ele é
lindo e vocês vão estar sozinhos, se jogue, agarre
esse homem, nós agarraríamos!
Nos dirigimos ao elevador, Gustavo caminhando a
meu lado, quando cruzamos com Robert no
corredor, ele segurou meu braço e disse:
- Precisamos conversar!

- Talvez mais tarde, agora como pode ver tenho um
compromisso. Respondi.
- Preciso conversar com você agora! Insistiu
Robert.
- Ela disse que agora tem um compromisso, talvez
mais tarde. Disse Gustavo a Robert, encarando-o.
- Morgana, estarei aguardando você em meu
escritório, as 15:00hs.
- Temo que ela não virá a esse compromisso, pois
não estaremos aqui nesse horário. Respondeu
Gustavo.
- Quem é você afinal?
- O cavaleiro da rainha de gelo. Disse Gustavo,
soltando as mãos de Robert do meu braço, dando as
costas a ele, e entrando no elevador.
Já no elevador Gustavo me encarou em silencio por
um longo tempo. Fiquei um pouco constrangida
com a atitude de Robert, mas não daria satisfações
da minha vida a um estranho.

- Seu namorado? Perguntou ele.
- Quem, Robert?
- Sim, o idiota que lhe segurou pelo braço.
- Não, Robert é meu colega, as vezes ele me manda
demandas e eu também envio algumas para ele.
- Seu parceiro...
-Não, ele tem o escritório dele e eu o meu, não
fazemos nada juntos.
- Nada? Não foi o que pareceu...
- E o que pareceu para você? Perguntei, mas já me
arrependendo da pergunta.
- Que vocês tem um caso e algo está errado entre
vocês.
- Você está errado. Ele é apenas meu colega, nada
mais. Eu sabia que essa resposta era a confirmação
que Gustavo estava esperando. Ele olhou dentro
dos meus olhos e sorriu.

- A rainha do gelo tentando convencer mais a si
mesma do que a mim...
Entramos no carro dele em silencio, ele tinha uma
Mercedes! Não posso negar que ele é um homem
muito interessante e de muito bom gosto. Enquanto
ele dirigia pude observá-lo detalhadamente... Ele
era um homem muito bonito, muito elegante e
muito, muito cheiroso. Tinha mãos grandes e bem
delineadas, ombros largos, pernas bem torneadas e
uma bunda incrível. Mesmo dentro de toda aquela
roupa, foi impossível para mim, não imaginar
aquele homem nu, e desejar todo conjunto daquela
obra. Gustavo parecia saber exatamente no que eu
estava pensando pois enquanto dirigia olhava para
mim pelo espelho interno e sorria.
Tentei afastar de mim esses pensamentos... O que
estava acontecendo comigo afinal? Estava ficando
louca? Pela manhã me agarrando no elevador com
Robert e agora desejando loucamente que esse
homem desconcertante me agarrasse! Meu corpo

estava pedindo para que eu beijasse aquele homem
de qualquer jeito!
Finalmente chegamos num edifício luxuoso, nunca
pensei em minha vida ter um escritório num local
assim,

era

grandioso

demais

para

minhas

possibilidades... Gustavo abriu aporta do carro e
entramos num elevador privativo. A sala dele
ficava no 11º andar, essa questão por si só é
desgastante para mim, pois odeio andar de elevador
sozinha. Chegamos ao nosso destino, o escritório
era amplo, muito bem decorado. Nos dirigimos a
sala de reunião e fiquei surpresa ao ver ele havia
mandado arrumar um almoço para nós dois!
Confesso que fiquei muito satisfeita, e ele percebeu
minha satisfação.
- Mandei preparar um almoço para nós, depois
podemos conversar sobre minha proposta, costumo
ficar de mau humor com o estomago vazio!
- Por mim tudo bem, eu também estou com fome.
Respondi.

- Espero que goste, Kristine me disse que você tem
algumas restrições então mandei fazer de acordo
com o que ela me orientou.
- O que mais Kristine lhe disse? Já ficando
chateada com a boca grande de kristine, ah, ela ia
se ver comigo!
- Coisas muito interessantes...
- Por exemplo?
- Que você tem estado reclusa há muito tempo por
conta de um idiota que cruzou seu caminho... E
sinceramente tenho a impressão que conheci esse
idiota hoje.
- O que você fez para que ela te contasse toda
minha

vida???

Kristine

não

tem

esse

comportamento.
- Não fiz nada especial, só demonstrei profundo
interesse por você, apenas isso. Você é uma mulher
muito bonita e muito, muito interessante...Segundo
ela extremamente inteligente, mas que evita contato

com as pessoas. Têm pouquíssimos amigos, e,
mesmo esses amigos você mantém a distância, e eu
fiquei interessado em você.
- Ah, esqueci que adora desafios... Eu sou um
desafio para você Gustavo?
- Me responda você, se considera um desafio?
Nesse momento ele deu um passo em minha
direção ficando com o corpo colado ao meu. Minha
respiração ficou mais pesada, eu tinha que admitir
que ele me causava sensações que até hoje eu só
havia experimentado com Robert, nem no meu
casamento experimentara algo assim.
- Não, não represento desafio nenhum.
Gustavo me segurou pelos cabelos e me beijou. A
princípio foi doce, suave, ficando urgente a cada
batida de nossos corações. Coloquei meus braços
ao redor do pescoço dele puxando seu corpo cada
vez mais ao encontro do meu, não estava pensando
em nada só queria naquele momento as mãos
daquele homem deslizando pelo meu corpo,

matando a urgência do meu desejo. Gustavo
entendeu a mensagem, jogou minha bolsa no chão
sem soltar as mãos do meu cabelo, e colado ao meu
corpo me conduziu a seu escritório. Me colocou
sentada sobre sua mesa e começou a desabotoar
minha blusa devagar e carinhosamente...
Eu precisava me recompor, para não fazer nada que
me arrependesse depois; mas, meu corpo dizia sim,
sim, sim cada vez mais e com mais urgência... Já a
sem a parte de cima da roupa, Gustavo deu um
passo para trás olhando-me nos olhos, estava
calmo, mas seus olhos exprimiam todo fogo que
estava por consumir seu corpo. Ele novamente me
beijou dessa vez seu beijo demostrava todo o
desejo que ele estava sentindo, suas mãos desceram
pelas minhas costas, sua boca fazia caminho em
meu pescoço até pousar sobre o sutiã que cobria
meus seios... Suas mãos desabotoaram meu sutiã
para que meus seios pudessem ficar livres em sua
boca...

Nesse

momento

nada

importava

só

satisfazer o desejo que nos atraia um ao outro. Já

consumida pelo desejo, tirei o paletó e a camisa
dele... Que visão perfeita, seu tórax era forte e os
pelos pareciam um tapete delicado cobrindo sua
pele. Desci minhas mãos sobre seu dorso e ele me
apertou mais para si, desci minhas mãos mais um
pouco para desabotoar o cinto e ele se afastou para
que eu pudesse me movimentar melhor, não sei
como, mas quando dei por mim, minha saia já
estava jogada ao chão, a única coisa que cobria
meu corpo era minha calcinha de renda preta, nada
mais... Ele terminou de se despir sem soltar suas
mãos do meu corpo, e estava completamente nu,
seu membro estava no auge de sua ereção e eu já
não tinha mais força para resistir a ele. Estava
completamente pronta para recebê-lo dentro de
mim, nesse momento, ele colocou o preservativo
que eu nem vi de onde saiu, puxei seu corpo para
mim e ele se encaixou dentro de mim... Foi como
se eu estivesse sendo arrastada para um furacão de
sensações, cada vez que ele se movia dento de
mim, eu queria mais, até que nossos corpos

explodiram em um gozo profundo, ao mesmo
tempo.
Ele tirou o preservativo, jogou no lixo que estava
embaixo de sua mesa, me pegou no colo, deitou ao
meu lado no tapete, e me abraçou. Não posso dizer
quanto tempo ficamos ali abraçados, mas, foi a
melhor sensação que tive em toda minha vida, me
senti pela primeira vez, amada, protegida.
- Desafio nenhum, né? Você está me desafiando
desde que nossos olhos se cruzaram ontem na
praia... É selvagem e doce ao mesmo tempo... E
muito, muito gostosa!
- Eu não lembro de ter lhe desafiado momento
nenhum.
- Hum, muito esquecida; mas vamos almoçar, pois
ainda tenho planos para você!
Almoçamos em silencio, mas a cada garfada pude
perceber as intenções de Gustavo para uma
segunda rodada, não havia nenhum interesse em
tratar de negócios, apenas satisfazer o desejo que

ainda estava gritando entre nós. Ele recolheu os
talheres e voltou a deitar ao meu lado, e ficou um
longo tempo a me observar... Fiquei um pouco
envergonhada, mas não pude deixar de comparar
Gustavo com Robert, eles eram dois polos
extremamente opostos, o sexo era incrível, mas
Gustavo era carinhoso ao final do mesmo. O que
me

deixou

muito

satisfeita,

já

que

estava

acostumada a momentos de sexo muito bom e
selvagem combinados com momentos de pura
indiferença...
- Dou um doce pelos seus pensamentos! Disse
Gustavo.
- Hã...
- Hum... Deve ser uma distração muito boa, você
estava muito longe não?
- Desculpe estava pensando nas salas que tenho de
visitar...

- Você não vai visitar sala nenhuma, tudo que você
precisa está aqui, uma sala ampla, bem confortável,
e um homem bastante interessante!
- E nada modesto...
Nesse instante ele deslizou seus braços ao redor do
meu corpo, me colocando em cima dele, segurou
minha cintura e ficou a me observar um longo
tempo... Senti meu corpo acender em chamas e
percebi que iriamos mais uma vez satisfazer o
desejo de nossos corpos; inclinei-me sobre ele, e o
beijei. Imediatamente senti todo desejo que
Gustavo sentia, senti seu membro tornar-se rijo, ele
puxou meu corpo para o lado e se colocou sobre
mim... Sua boca descia lentamente pelo meu
pescoço fazendo uma trilha até chegar a minhas
coxas, senti sua língua quente invadir meu corpo,
enquanto suas mãos traziam minha cintura cada vez
mais ao seu encontro, gemi de prazer enquanto sua
língua me explorava, meu corpo queria senti-lo
mais uma vez – eu quero você agora, disse
suplicando que ele me penetrasse, e novamente ele

se encaixou em mim... Nosso encaixe era perfeito,
como peças projetadas um para o outro, ao mesmo
tempo em que ele me beijava, seu corpo me
enlouquecia num movimento perfeito de vai e vem,
até que explodimos num gozo profundo.
- Você vai me matar desse jeito! Disse ele.
- Eu? Nem fiz nada!
- Imagina se você fizesse então, eu não sairia dessa
sala. Eu quero você novamente, não vou deixar
você me provocar e sair impune...
- Não tenho interesse em sair impune, mas talvez
você não aguente...
- Vamos ver, você quer fazer um teste?
- Não, tenho muitas coisas pra fazer hoje, e, como
você mesmo disse eu não quero matá-lo, então
vamos começar a trabalhar, quero ver a minha sala
e organizar a mudança.
- Ok, vou ajudar você a se vestir...

- Não é necessário, sei muito bem me vestir
sozinha.
- Está com medo, de não querer colocar as roupas?
- Muito engraçado...
Gustavo catou

minhas

roupas

que estavam

espalhadas pelo chão e me ajudou a vesti-las, foi
um perfeito cavalheiro... Depois que me vestiu, me
abraçou e deu-me um beijo na testa...
- Vamos como você mesma disse temos muito
trabalho a fazer.
Ao chegar no meu escritório Cléo e Diana estavam
alvoroçadas e já tinham empacotado todos os meus
livros, como se tivessem plena certeza que não
ficaríamos ali, o que será que Gustavo disse a elas
enquanto me aguardava? Seja lá o que tenha sido,
elas cumpriram de forma rápida e objetiva. O que
eu não sabia é que essa mudança iria modificar
toda minha vida...

- Morgana, Robert veio procura-la quatro vezes, o
que aconteceu? Perguntou Diana.
- Nada...
- Nada? Pare com isso, você quer enganar a quem,
a nós?? Disse Cléo, suspendendo as sobrancelhas.
- O que aconteceu foi o que contei a vocês, ele me
agarrou no elevador, ficou empolgado achando que
iria satisfazer seus desejos e eu disse não... Bom,
quase ia deixar que acontecesse, quando me
lembrei que tinha uma pessoa me aguardando e o
recusei...
- Nós ouvimos gritos no elevador mais cedo, vocês
estavam discutindo? Indagou Cléo.
- Ele me pegou pelo braço querendo conversar, eu
disse que não, ele insistiu e Gustavo disse a ele que
tínhamos um compromisso.
- Matou ele! Gritou Diana – tenho certeza que o s.r.
Metido a homem, ficou louco!

- É claro que sim, por isso veio aqui várias vezes,
para ver se você já havia voltado... Bom você tem
de concordar que é uma concorrência um pouco
desleal, Gustavo é um homem muito, muito mais
interessante que Robert! Concluiu Cléo. - Agora
nos conte, você está com uma cara muito boa, eu
diria que até com um pouco de cor, vocês
transaram não foi?? Vamos, conte tudo, ele é bom
de cama? O pênis dele é grande, pequeno? Vocês
gozaram? Pelo amor de Deus conta logo!!!
- Gente que absurdo! Eu não vou contar nada...
- Transaram sim! Conta tudo!
- Transamos e foi muito, muito, muito bom! Disse
para encerrar o assunto.
- Até que enfim apareceu um concorrente pra
acabar com o reinado do idiota do Robert!
- Parem com isso, foi só sexo nada mais! Concluí.
Eu sabia que elas não me deixariam em paz, esse
assunto seria pauta nas próximas semanas, mas o

que estava realmente me deixando confusa era o
silencio de Kristine, nenhuma ligação, nenhuma
pergunta sobre o estranho... algo me dizia que ela
estava muito bem informada e estava esperando
que eu ligasse para contar as novidades que ela já
sabia. Engraçado como tudo pode mudar numa
fração de segundos, eu havia tido uma semana
horrível, estava cada vez mais difícil guardar para
mim todo amor que eu tinha por Robert. Era difícil
compreender o comportamento dele, hora me
querendo, hora me ignorando... quando estava
comigo era como se não quisesse estar em nenhum
outro lugar, se entregava por completo...de corpo e
alma, mas quando vestia suas roupas para ir
embora era como se outra pessoa estivesse em seu
lugar, frio e distante, e esse modo de agir acabava
comigo. Quem diria que eu encontraria um homem
capaz de me fazer perder a cabeça? Nem eu mesma
estava acreditando...Gustavo era interessante, não
era lindo, não mesmo, mas tinha uma força, um
carisma que o tornava um homem muito, muito
bonito. Aqueles olhos verdes eram desconcertantes,

e só de pensar nele sinto vontade de me entregar a
ele, será que estou ficando louca? Desde que
conheci Robert nenhum homem me interessou
mais, a não ser ele, agora vem esse completo
estranho cruzar meu caminho e desfazer todas as
minhas certezas...
CAPITULO II

Ao chegar em meu apartamento, o porteiro me
entregou um bilhete, dizendo que havia sido
entregue mais cedo. O bilhete tinha um perfume
conhecido e mal pude acreditar no que estava
escrito: “Estarei na sua casa as 21hs00mim, esteja
mais bonita do que já é e me surpreenda. Bjs.
Gustavo”.
Eu não estava acreditando, ele iria na minha casa?
Fazer o que? Eu sabia muito bem a resposta a essas
perguntas, o que fez com que meu corpo todo
tremesse ao lembrar da tarde maravilhosa que eu

havia passado com ele. Peguei o elevador e fui ao
meu apartamento o mais rápido que pude, estava
tão excitada que quase não consigo abrir a porta, eu
havia ficado sozinha por um tempo muito grande
em meu escritório pensando nos acontecimentos
daquele fim de semana, que não vi a hora passar,
agora olhando para o relógio descubro que já eram
20hsmim30 e dali a apenas 30 minutos Gustavo
estaria na porta.
Tomei um banho quente para relaxar, passei um
perfume suave, escolhi uma calcinha discreta de
renda, não que isso fosse ter muita importância pois
eu sabia que ficaria sem ela, um sutiã de renda
bordado na mesma cor, coloquei um vestido longo
estilo camisola, passei uma maquiagem bem leve
afim de ficar o mais natural possível, quando
lembrei das palavras dele “me surpreenda”, então
resolvi usar o vestido sem nada por baixo a não ser
a minha pele.
Liguei para Kristine a fim de saber exatamente o
que ela estava tramando, já que os dois tornaram-se

excelentes amigos de uma hora para outra... em
apenas dois toques Kristine atendeu:
- Estava aguardando a hora que você ia ligar e me
tomar satisfações, mas pela demora acho que você
andou ocupada... disse ela.
- Muito engraçado. Eu quero saber o que deu na
sua cabeça para que desse meu endereço a um
estranho? Você ficou louca????
- Um estranho que você ficou muito interessada,
diga-se de passagem, eu percebi, ele percebeu, só
você achou que estava disfarçando bem, mas não
estava não. Gustavo lhe afetou profundamente, e,
eu resolvi dar a você a chance de conhecer e se
envolver com um homem, e não outro idiota!
Antes que eu pudesse dar a resposta a campainha
tocou, meu coração disparou pois sabia quem
estava na porta e não queria atendê-lo estando
chateada por ter discutido com minha melhor
amiga...

- Kristine a campainha está tocando, eu vou
atender, mas não pense que esse assunto está
encerrado... nós vamos conversar sobre isso
novamente!
- Morgana querida, eu não me arrependo de ter
dado a Gustavo todas as informações sobre você,
não mesmo! Ah, propósito dê lembranças minhas a
ele! Beijinhos! Com isso ela desligou o telefone.
Dei mais uma olhada no espelho, e abri a porta.
Gustavo estava lá em pé, lindo! Usava uma camisa
branca e uma calça social azul marinho que
deixavam seus olhos muito mais bonitos e
provocantes... um perfume delicioso que realçava
ainda mais sua masculinidade.
- Boa noite! Cumprimentei.
- Realmente será uma ótima noite, você está
magnifica!
- Você também está muito bonito. Posso saber o
motivo da visita? Disse rispidamente.

- Pode ser fria o quanto quiser, eu já fui advertido
por suas amigas Kristine, Cléo e Diana que você
adora se comportar como a rainha do gelo,
demonstrar que tem o coração de pedra, mas que é
quente como o fogo... E eu tenho provas materiais
disso.
- Não é de bom tom falar da pessoa sem que a
mesma esteja presente, sem poder se defender!
Disse ofendida.
- Não se preocupe, elas não falaram mal de você
em momento nenhum, só me informaram algumas
de suas características, gostos, preferências...
Quanto a você ser quente como o fogo eu mesmo
experimentei, lembra? Se por acaso tiver esquecido
posso relembrar você, será um prazer para mim.
-

Não

precisa,

estou

lembrada.

Respondi

rapidamente.
- Pensei em levá-la para jantar, mas, resolvi deixar
que você escolha o que quer fazer, se quer sair, ou
pedir alguma coisa e ficar aqui mesmo.

- O que você tem em mente? Perguntei.
- Pra você? Várias coisas...gostosas.
- Vamos sair você pode escolher o restaurante e a
comida, me surpreenda você! Eu disse a ele,
quando lembrei que não estava vestindo nada mais
além daquele vestido.
Ele apenas sorriu e saímos. Ele me levou a um
restaurante japonês muito aconchegante e com uma
decoração incrível, não posso negar que ele é um
homem de muito bom gosto, ele já havia feito a
reserva, como se soubesse exatamente o que eu
diria... estava se antecipando a mim e isso me
deixava muito irritada, pois eu não podia acreditar
que aquelas fofoqueiras puderam dar tantos
detalhes sobre mim a esse homem.
- Então o que você vai querer? Já decidiu?
Perguntou olhando o cardápio.
- Já que lhe informaram todos os meus gostos,
vamos ver se realmente prestou atenção neles.

- Eu adoro quando você me desafia sutilmente, seu
desejo é uma ordem rainha!
O garçom que estava em nossa frente parecia se
divertir muito com nosso diálogo, pois ficou um
tempo olhando para mim, até que sorriu. Gustavo
pediu para ele grelhado de salmão com batatas
salté, e para mim grelhado de atum e legumes no
vapor. Realmente ele tinha bom gosto pois atum
era meu peixe predileto, e eu estava muito
satisfeita, apesar de não querer admitir!
Ficamos o tempo inteiro em silencio, e mesmo sem
encará-lo eu pude sentir seus olhos fixos em mim,
ele escolheu um vinho muito bom para acompanhar
o jantar, mesmo não sendo minha bebida preferida,
tomei apenas um gole, pois não queria nada que
aumentasse ainda mais o fogo que eu já estava
sentindo. Gustavo fez questão da sobremesa
pedindo para ele um tiramissú, eu dispensei a
sobremesa querendo ir logo pra casa, porque eu já
tinha em mente o que queria que acontecesse entre
nós em todos os detalhes. Nesse momento dei um

sorriso longo e profundo o que fez com que
Gustavo voltasse sua atenção para mim, já que o
mesmo estava conversando com o garçom.
- Hum, sorrindo... o que fez a rainha do gelo sorrir?
- Nada interessante...
- Tenho certeza que foi interessante sim, você está
sempre séria e dar um sorriso como este sem
motivos, é estranho para mim, mesmo tendo
gostado muito, pois você fica ainda mais linda
quando sorri.
- Lembrei apenas de uma situação engraçada, só
isso. Disse. Tive plena certeza pelo modo como ele
me olhou que ele suspeitava sobre o que estava
pensando.
Gustavo pagou a conta e saímos do restaurante, ao
chegar ao carro seu braço roçou em meus seios
através do fino tecido do vestido o que fez com que
eles ficassem intumescidos de desejo, quando
pensei em dar um passo para trás de modo que ele
não percebesse que eu não estava usando nada além

do vestido, ele colocou seus braços ao redor do
meu corpo e passou a mão pela minha bunda
suavemente... ao notar que nada havia entre meu
corpo e o vestido, sorriu maliciosamente. Ao entrar
no carro me disse:
- Você realmente me surpreendeu!
- Não sei do que você está falando. Disse
rapidamente.
- Da sua provocação... você sabe que não vou levála para casa!
- Que chique, vamos dormir dentro do carro! Eu
disse provocando.
- Rainha do gelo, rainha do gelo... Esse é um jogo
que eu adoro!
- Então vamos ver quem joga melhor – disse. Me
arrependi no mesmo instante que disse essas
palavras, pois nesse momento ele ligou o carro e
saiu em velocidade a um destino que eu ainda não
sabia qual era.

Chegamos num prédio luxuosíssimo, ele estacionou
o veículo, abriu a porta para mim, segurou minha
mão e nos dirigimos ao elevador, ficou o caminho
inteiro em silencio, mas pude perceber que ele
olhava para mim vez ou outra, entramos no
elevador e assim que o mesmo fechou suas portas
ele o travou...virou para mim e sorriu... prensou
meu corpo no vidro frio do elevador e me beijou,
nesse instante foi como se o mundo parasse, meu
corpo estava gritando por aquele toque e eu retribui
ao beijo, que foi urgente, assim como era urgente o
nosso desejo. Gustavo me pegou no colo e eu
enlacei minhas pernas ao redor de sua cintura, ao
mesmo tempo em que minhas mãos acariciam seu
cabelo pude sentir suas mãos deslizando pela
minha bunda. No mesmo instante pude sentir seu
membro crescendo dentro do tecido não muito fino
de sua calça. Gustavo soltou o elevador e quando o
mesmo parou no andar desejado desci do colo dele.
Dirigimos-nos ao seu apartamento, ao entramos ele
colocou meu corpo contra parede e puxava meus
cabelos, fazendo assim por todo corredor até

chegarmos ao seu quarto. Ao me deitar na cama ele
abaixou as alças do meu vestido que saiu
imediatamente me deixando completamente nua. A
urgência era tanta que ele mesmo se livrou de suas
próprias roupas e colocou seu corpo sobre o meu,
prendendo meus braços no alto da minha cabeça
para ter certeza que eu não sairia daquela posição, o
que me deixou ainda mais excitada. Gustavo
percorreu todo meu corpo com sua língua, fazendo
que eu soltasse diversos gemidos, soltou minhas
mãos a fim de pegar um preservativo na gaveta do
criado mudo, mas foi tão rápido que não tive nem
tempo de mudar de posição quando senti toda sua
masculinidade dentro de mim...ele entrava e saia
em movimentos lentos que fazia com que meu
corpo fosse invadido por ondas de prazer...
- Você é gostosa demais, disse ele em sussurro.
E foi se movimentando cada vez mais rápido, até
que nossos corpos juntos atingiram ao êxtase... Ele
mais uma vez deitou ao meu lado, ficou olhando

para mim e se levantou a fim de desprezar o
preservativo que tinha utilizado. Ao retornar disse:
- Precisamos conversar sobre nós.
- Nós?
- Sim, nós dois, eu desejo você como jamais desejei
outra mulher, mas não quero um fantasma entre
nós... Quem é Robert?
- Não há nós, há dois adultos que gostam muito de
sexo e se dão muito bem na cama...
- Morgana, não mude de assunto, você se sente da
mesma forma que eu, então não adianta dizer que é
só sexo, eu quero mais, quero estar com você,
sentir seu perfume, compartilhar meu escritório,
meus clientes, minha cama e minha vida com você
todo dia.
- Estou bem sozinha, muito bem, não quero casar
com ninguém!
- quem está falando em casar? estou falando em
ficar junto um do outro, é muito mais profundo que

casamento,

é

comprometimento,

reciprocidade...querer fazer parte da vida do outro e
eu quero fazer parte da sua vida, por isso preciso
saber o que aconteceu entre você e Robert. É o cara
do elevador? Aquele de hoje de manhã?
- Não há nada a falar sobre Robert. Somos colegas
de profissão, apenas isso. Ele me manda alguns
clientes de matéria que não advoga e eu também
faço o mesmo...nada demais.
- Não foi o que pareceu...
- Nem sempre o que parece é, veja você, está
querendo comprometimento, quando o que temos
aqui é sexo, muito gostoso admito, mas é apenas
sexo.
- Você realmente sabe ser fria, e sabe como dar
uma tapa sem usar as mãos, bem que suas amigas
me avisaram, mas não vou desistir de você só
porque resolveu colocar essa barreira para afastar
as pessoas.
- Se é o que você acha...disse já me levantando.

- Onde você pensa que vai?
- Para casa.
- Não vai não, a não ser que você queira fazer com
que eu experimente sua cama...eu adoraria.
- Adoro seu senso de humor. Ambos temos de
trabalhar amanhã, esqueceu da mudança? Tenho
que arrumar meu escritório, avisar aos meus
clientes do novo endereço... enfim será uma dia
cheio. Levantei procurando pelas minhas roupas,
querendo sair dali o mais depressa possível.
Gustavo fez uma careta, não concordando, mas
levantou-se também, e começou a vestir-se; logo
estávamos no elevador em direção ao carro.
A trajeto estava tranquilo o fluxo de veículos era
pequeno, afinal já passavam da 1hs00mim da
manhã, eu tinha certeza que naquela noite dormiria
bem, pois meu corpo estava cansado do prazer...
Gustavo foi um cavalheiro levou-me até a porta do
meu apartamento, mas eu confesso que não queria
que ele fosse embora. Abri a porta, entrei e me virei

para ele, nossos olhos se cruzaram e ficamos nos
encarando por alguns minutos, até que puxei ele
para dentro do meu apartamento...
Despertei com as mãos Gustavo deslizando pelo
meu corpo, e lembrei-me que eu tinha arrastado ele
para cama novamente, e, eu ainda não estava
satisfeita...queria mais, muito mais aquele homem.
O que estava acontecendo comigo afinal? Para
onde tinha ido todo o amor que eu sentia por
Robert? Estava perdida nesses pensamentos quando
Gustavo me beijou, doce e voraz ao mesmo tempo,
apertando meu corpo contra o dele como se
quisesse devorar-me...
- Bom dia, calma, calma... já está na hora de irmos
trabalhar,

a

mudança

sozinha...teremos

tempo

não

vai

mais

tarde

acontecer
quando

terminarmos. Disse.
- Bom dia, é difícil estar ao seu lado e não querer
sentir seu corpo, sua boca, você inteira!

- Vamos, vamos... Tome um banho...vou fazer um
café para nós dois; mas, não se acostume porque eu
odeio serviços domésticos!
Levantei e coloquei uma toalha limpa para ele no
banheiro... fui a cozinha, fiz o café e coloquei a
mesa, ao retornar ao quarto para tomar o meu
banho, percebi que Gustavo ainda estava deitado.
- Hum, ainda não levantou? Tadinho está muito
cansado de ontem!
- Vem cá que eu mostro todo meu cansaço pra
você! Eu estava lhe esperando para tomarmos
banho juntos. Disse sorrindo.
Me dirigi ao banheiro e ele me seguiu, eu sabia
exatamente quais eram as intenções dele, já que
também eram as minhas...somente a visão do corpo
dele nu, já era um combustível e tanto para
aumentar meu desejo. Saciamos mais uma vez o
desejo que nos consumia, tomamos café, saindo em
seguida. Gustavo me deixou em meu escritório a
fim de terminar de empacotar meus pertences para

a mudança. Ao chegar, fui recebida por Cléo e
Diana, um tanto nervosas...
- Bom dia! Você tem visita. Disse Diana.
- Prepare seu coração, nós vamos ficar aqui
agilizando tudo.
- Bom dia, porque essa agitação? Quem está me
aguardando?
- Robert, responderam as duas em uníssono.
O que ele queria? Porque essa mudança de
comportamento agora? Estaria ele com ciúmes de
Gustavo? Robert sempre foi tão distante, só se
entregando quando estávamos juntos, ardendo em
desejo, o que mudou? Resolvi entrar de uma vez na
minha sala e colocar tudo a limpo.
- Bom dia! O que devo a honra dessa visita?
- Quem é aquele homem?
- Quem? Perguntei me fazendo de desentendida.

- O homem que saiu com você ontem? Quem é?
Seu namorado? Seu amante?
- Acho que a minha vida pessoal não lhe interessa,
não é?
- Tudo relacionado a você me interessa.
- Sinceramente Robert eu não estou entendendo
esse comportamento seu, durante esse tempo todo
que tivemos um relacionamento, se é que posso
chamar assim, você nunca se importou em saber
nada sobre a minha vida, se o fez foi escondido
porque nunca chegou para conversar comigo sobre
nada, sempre distante, frio... agora de uma hora
para outra você me vem com essa conversa? Acha
que sou o que?
- nós temos um relacionamento, você é minha
mulher, e eu não vou aceitar outro homem,
rodeando o que me pertence!
- Primeiro lugar, não temos um relacionamento,
porque relacionamento é feito de companheirismo,
carinho, afeto, amor...e da sua parte eu só vejo

desejo, mais nada; segundo lugar não sou sua
mulher, terceiro lugar e mais importante, não sou
sua propriedade!
O semblante de Robert tornou-se frio como pedra,
e pude ver em seu rosto que minhas palavras o
atingiram como se fossem tapas, ele se levantou e
veio em minha direção, me tomou nos braços e me
beijou intensamente, que se quisesse me devorar
apenas me beijando. Suas mãos agarraram meu
cabelo, e ele empurrou meu corpo contra parede de
forma que eu não pudesse sair daquele abraço, era
um misto de raiva e desejo ao mesmo tempo.
Deixei me levar por aquele beijo, e lembrei de todo
desejo e amor que tinha por ele, mas, alguma coisa
havia mudado dentro de mim, Gustavo veio
imediatamente em minha mente, e nesse instante
empurrei Robert.
- Você fez sexo com ele?
- Robert isso não é da sua conta! Como pode me
perguntar isso?

- Morgana, você nunca me recusou e em dois dias
já me recusou duas vezes!
- Robert pense! Olha o que está me dizendo! Você
só me trata bem quando quer sexo...eu não sou uma
máquina, eu sou uma mulher... sim eu quero sexo,
mas quero amor, carinho, afeto, eu quero
reciprocidade! E você não está disposto a me dar o
que quero... não sou um objeto Robert, não vou ser
mais usada por você! Agora saia do meu escritório,
eu quero ficar sozinha.
- Eu não vou aceitar ser trocado por ele... você vai
ser apenas minha, ou não será de ninguém, ficará
sempre sozinha. Dizendo isso saiu batendo a porta.
Fiquei chocada com a atitude de Robert, ele estava
descontrolado, furioso... dentro de seus olhos pude
ver um misto de medo e ciúmes! Cléo e Diana
entraram imediatamente, dizendo:
- Ouvimos os gritos de Robert lá de fora!
- Eu sei, ele ficou muito chateado porque eu o
reusei por duas vezes seguidas... ele não está

acostumado a ser recusado. Disse que não ficarei
com ninguém, só com ele. Disse sorrindo.
- Você está rindo? Eu fiquei com medo dele, e você
também deveria estar com medo! Disse Diana.
- Morgana tenha cuidado! Disse Cléo.
- Meninas eu não vou deixar Robert me dizer como
levar minha vida, ele me teve nas mãos o tempo
inteiro, teve todas as oportunidades e desperdiçou,
agora paciência. Não foram vocês mesmas que me
disseram para dar uma chance a Gustavo?? Estou
fazendo isso.
- Por falar nele, ligou a uns dez minutos dizendo
que o rapaz do caminhão virá a tarde para
mudança, disse para deixar os móveis só levar as
nossas coisas pessoais... sua sala já está com tudo
que você precisa. Disse Diana.
- Ele lhe disse isso??
- Sim, Morgana da forma como lhe falei, mas, com
um charme maior.

Com tudo o que preciso...o que ele quer dizer com
isso? Não quis falar com as meninas sobre meu
pensamento, pois sei exatamente o que elas estão
pensando...estou feliz e ao mesmo tempo triste;
feliz por encerrar esse capítulo com Robert, e, triste
por deixa-lo para trás... Mas como entender nossos
pensamentos? Eu ainda gosto dele, mas, não posso
negar que também estou gostando da forma como
estou sendo tratada por Gustavo. Me assustei
quando o telefone tocou...
- Alô.
- Muito ocupada com a mudança? Disse Kristine.
- Hum... vejo que você está bem informada!
- Quero sempre saber do bem estar da minha
querida amiga, então vamos almoçar juntas?
- Claro! Assim posso dizer a você pessoalmente
todas as ofensas que pensei nesses dias...Quer que
eu vá te buscar?

- Não, estou bem próximo do seu escritório, me
espere um pouquinho que já chego. E desligou.

CAPITULO III

Kristine chegou 10 minutos depois, com aquela
cara de inocente que sempre fazia quando eu estava
chateada com ela por qualquer motivo, mas era
minha amiga...não, não, mais que isso era minha
irmã, podíamos não ter o mesmo sangue mas
estávamos unidas por um laço muito maior, a
amizade. Pude perceber em seu olhar que alguma
coisa a estava perturbando, mas, não quis entrar em
detalhes naquele momento, no almoço arrancaria
dela a verdade. Fomos num restaurante próximo ao
escritório, pequeno mais aconchegante, e muito
tranquilo, estava na hora de saber o que estava
afligindo minha melhor amiga.
- Vamos, o que está acontecendo?
- Nada.

-Kristine querida, você acha mesmo que pode
enganar a mim?? Eu sei que tem algo errado, como
também sei que tem a ver com Mauricio, ou estou
enganada?
-

Não,

não

está.

Eu

é

que

estou

enganada...sustentando uma relação que é uma
farsa,

uma

mentira.

Ele

jamais

vai

ficar

comigo...está satisfeito como está.
- Como você pode ter certeza? Ele te ama!
- Que amor é esse que não dá a ele coragem para
decidir o que quer?? Já são doze anos nessa
situação, estou cansada de ser a outra, mesmo que
ele diga que o casamento é um embuste, uma
fachada! Disse exasperada.
- Kristine, ele pode estar falando a verdade, eu
mesma vivi um embuste por anos, até ter coragem e
autonomia suficiente para sustentar a mim e a
minha filha e dar um basta!
- As situações são diferentes Morgana... muito
diferentes. Ele não precisa de ninguém para

sustentá-lo, mas usa como desculpa o filho...que o
menino vai sentir falta dele, que vai sofrer e que eu
preciso ter paciência! Mas estou tendo paciência há
doze longos anos...estou cansada, esgotada. Quero
dormir e acordar com ele ao meu lado, quero sair
na rua de mãos dadas, e não me venha com essa
história que não me falta nada, porque me falta sim,
ele ao meu lado!
- Eu não sei o que lhe dizer...tudo que digo você
transforma em defesa para ele, e eu não estou
defendendo ele não, estou defendendo a situação
dele, pois também já vivi essa situação. Olha,
Mauricio ama você, eu não tenho dúvidas disso,
mas talvez ele ainda não esteja preparado para
desapegar das coisas que tem, e, nem do filho... Eu
sei que você está sofrendo, mas, se você não
consegue mais esperar e já está de saco cheio dessa
situação, dê um basta.
Kristine ficou calada e chorou, deixei que ela
ficasse a vontade, da mesma forma como ela fazia
comigo... ela se recompôs, fizemos os pedidos e

almoçamos em silencio. Lá fora fazia um dia lindo,
e sinceramente não combinava com a tristeza da
minha querida amiga. Kristine, era frágil, meiga e
sonhava com casamento e uma vida a dois,
diferente de mim.
- O que acha de viajarmos este fim de semana?
- Achei uma boa ideia quando Gustavo comentou
comigo.
- o que?????? Como assim?
- hum...pensei que ele já tivesse falado com você,
falou comigo de manhã sobre viajarmos todos
juntos para uma casa que ele tem em Sergipe,
pensei que você tivesse aceitado.
- não posso acreditar que tudo está sendo feito e
dito pelas minhas costas!
- Deixa de ser dramática! Ele vai falar com você...
deve estar vendo como domar a fera, porque tudo
você diz não! Aceite as coisas boas que vem na sua
direção, e pare de colocar uma barreira entre você e

as pessoas! Gustavo está realmente interessado em
você, então relaxe e aproveite...se lá na frente não
der certo, cada um vai pra seu lado e segue, mas
com histórias incríveis vividas a dois!
- Eu tenho de aplaudir você, pense dessa forma pra
si mesma... aproveite o que tem com Mauricio e se
lá na frente se separarem, terão histórias incríveis
pra recordar!
- as situações são diferentes! Murmurou Kristine.
- somente no seu ponto de vista. Mas, não vou
discutir com você, é pra viajar? Vamos lá!
Terminamos o almoço, ela se despediu e eu
retornei ao escritório, ao entrar senti aquele
perfume conhecido que imediatamente fez meu
coração bater mais forte, pois eu já sabia quem
estava à minha espera...
- a que devo a honra dessa visita?
- queria almoçar com você, mas me disseram que
tinha

ido

almoçar

com

kristine,

não

quis

incomodar, pedi as suas assistentes para ficar aqui
esperando. Disse Gustavo sorrindo.
- Estamos nos encontrando demais não acha?
- não, tendo em vista que nos veremos todos os
dias.
- hum, hum, está certo. Você vai ficar com fome?
Não quer comer nada? Perguntei.
- sim, claro. O que você tem em mente para saciar
minha fome?
- bom, posso descer e comprar um sanduiche pra
você, é o mínimo que posso fazer por ter ficado
aqui me esperando.
Nesse instante Gustavo se levantou e veio em
minha direção, passou por mim e trancou a porta da
sala.
- Você sabe exatamente do que tenho fome, e uma
fome insaciável!
Gustavo me tomou nos braços e me beijou, um
beijo doce e firme ao mesmo tempo, as mãos

puxando meu cabelo ao mesmo tempo que
deslizava pelo meu corpo, a respiração ofegante
como se fosse para ele um esforço muito grande
fazer as coisas devagar...
- Não prometo deixar sua roupa inteira...você me
enlouquece, como uma droga que eu preciso cada
vez mais!
Ao

ouvir

essas

palavras

eu

me

entreguei

completamente, puxei o corpo dele ainda mais ao
encontro do meu e comecei a desabotoar sua
camisa até que seu tronco cabeludo ficasse livre
para minha boca...desci a língua através do seu
peito e fiz uma caminho de beijos até o umbigo,
Gustavo respirava cada vez mais ofegante e
aumentava a intensidade dos puxões no meu
cabelo, vi então uma oportunidade de enlouquecer
de vez aquele homem...desabotoei sua calça e
deixei que ela descesse até seu pés, tomei em
minhas mãos seu membro rígido de desejo e o
coloquei em minha boca, Gustavo soltou um
gemido o que fez com que sentisse uma vontade

ainda maior de sentir o gosto dele com minha boca,
ao acariciar toda a extensão com minha língua, ele
me puxou pelos cabelos livrou-se da calça, e me
pegando no colo arrancou minha saia sentando-me
sobre a mesa, afastou minhas pernas e se encaixou
em mim, firme, urgente, suas mãos deixavam
marcas em meus braços devido a firmeza do toque
e da urgência de nossos corpos, eu queria mais,
queria ele todo, inteiro, viril...ele se movimentava
de forma firme, mas sensual...senti meu corpo
enlouquecer e gritei quando chegamos ao orgasmo.
- Você me surpreende...disse ele com o coração
batendo descompassado.
- Porque gosto de sexo?
- Não. Porque tenta ser de gelo...mas é de fogo!
- eu nunca disse que era de gelo, você quem fez
essa dedução por conta das informações colhidas!
Não se pode acreditar em tudo que houve!
- eu vejo seu comportamento...está tentando me
afastar desde que nos conhecemos! Tenta ser fria

como gelo, ríspida até...mas o corpo é quente como
o fogo!
Me levantei a fim de catar minhas roupas, já que
estavam todas espalhadas pelo chão devido a
urgência; tive medo de alguma peça estar
danificada, pois naquele dia em especial não tinha
levado comigo uma segunda opção. Gustavo estava
ficando expert em tirar minhas roupas sem nenhum
esforço, mas como resistir aquele homem?? Essa
era uma pergunta que eu não tinha e não queria ter
a resposta. Me vesti lentamente, provocando,
insinuando...seus olhos estavam fixos em meus
movimentos, de modo que demorei mais que o
necessário, quando terminei, me aproximei dele e o
beijei.
- Que horas o pessoal da mudança chega?
- Estou pensando que horas eu vou ter você
novamente em meus braços, e você me pergunta
por mudança??? É brincadeira, não?

-

Não

querido,

é

isso

mesmo

que

estou

perguntando...
- Depois você diz que não me provoca...o que
acabou de fazer foi o que?
Olhei para ele firmemente, seus olhos estavam
cheios de desejo que eram visíveis através do
volume de sua calça. Encostei meu corpo no dele,
acariciei seus cabelos e sua barba bem feita e dei
um selinho rápido.
- Você terá bastante tempo para me seduzir, mas
agora vamos terminar logo essa mudança...amanhã
não quero mais estar aqui.
- Hum... louca para estar pertinho de mim!
- Louca para estar em meu novo escritório.
-

Ah,

proposito

já

se

despediu

do

seu

namoradinho???? Debochou ele.
- Eu já disse a você que ele não foi, não é, e nem
será meu namorado!
- vou reformular então...já se despediu do seu caso?

- Ora Gustavo, não seja ridículo!! O que quer, me
irritar?
- Quanto mais irritada, muito mais provocante
fica...
Já estava preparada para dar a resposta quando
Cléo bateu na porta. Ao atender vi que as duas
estavam rindo, e sei exatamente o que estavam
pensando, ainda mais ao encontrar a porta
trancada...vi então que a empresa da mudança já
havia chegado.
- Boa tarde! Me dirigi ao pessoal da mudança, a
fim de evitar que minhas assistentes fizessem
qualquer tipo de comentário, até porque Gustavo
ainda se encontrava em minha sala – Podem descer
todas essas caixas. Cléo e Diana, por favor
orientem ao pessoal. Disse, dando as costas e
fechando a porta atrás de mim.
Gustavo olhava para mim com um ar muito
divertido

no

rosto,

afinal

desde

que

nos

conhecemos ele só me coloca em situações
constrangedoras...
- O pessoal já chegou, tenho que terminar de
empacotar o restante de meus pertences pessoais...
murmurei.
- Pensei que já tivesse tudo pronto. Você estava
com tanta pressa...ironizou ele.
- Ah, muito engraçado, agora a culpa é minha??
Você me atrapalha e eu sou culpada?
- há alguns minutos atrás você não estava pensando
em nada que não fosse meus braços! Tão pouco
disse que estava lhe atrapalhando...
- ás vezes você é tão irritante que tenho vontade de
te bater!
- hum...eu adoraria apanhar...na cama!
- você não pensa em outra coisa não??
- quando estou com você sozinho? não...penso
apenas em tirar sua roupa, e tê-la em meus braços!
Nada mais.

- Estou chocada...você não é nada sutil!
- ah, tá...esse também é o seu desejo, seu corpo
responde imediatamente, você pode até negar, se
fingir de fria...mas nas minhas mãos teu corpo
ferve, e eu tenho provas materiais disso!
Estava pronta para discordar quando bateram na
porta novamente...
- Entre!
- Desculpe incomodar, mas já acabamos lá fora...só
faltam suas coisas pessoais. Falou Diana.
- Sim, pode terminar de empacotar o restante... Eu
vou na frente para começar a organizar nosso
espaço no escritório de Gustavo, quando terminar
tranque tudo e vá pra lá com Cléo. Me dirigi a ele e
disse: - vamos?
- aonde você quiser! Disse ele sorrindo.
Saímos apressadamente, pois não estava com
vontade de dar mais nenhuma satisfação aquelas
duas, e sei bem o que estavam pensando. Fomos

cada um em seu respectivo carro, mas Gustavo
chegou primeiro do que eu ao nosso destino, a
empresa de mudança também já estava nos
aguardando...Gustavo indicou aos carregadores
onde colocar as caixas, uma sala ampla, arejada e
mobiliada com muito bom gosto, tinha um divã
para que eu pudesse descansar...mas eu tenho
certeza que não era em descanso que ele estava
pensando quando o colocou lá. Tinha também uma
antessala aconchegante munida de duas estações de
trabalho. Ele realmente pensou nos detalhes, a
minha privacidade e o local para minhas assistentes
trabalharem...
- Então...o que achou do seu escritório, está do seu
gosto? Perguntou ele, ao perceber meu minucioso
olhar no ambiente.
- Tenho que admitir que você tem muito bom
gosto, mas, não precisava ter tido todo esse
trabalho.
- você não pode simplesmente agradecer?

- Desculpe. Obrigada.
- hum, assim está melhor. Não vejo a hora de deitar
você naquele divã...
- Vai demorar bastante tempo... não quero você no
meu escritório, até que eu tenha arrumado todas as
coisas no lugar!
- não se preocupe, vamos terminar rápido, já falei
com Cléo e Diana, para adiantarmos essa
arrumação hoje, elas disseram que vão ficar até
mais tarde, para se instalarem hoje...Então como
pode ver não vai demorar tanto tempo assim.
Era incrível como as minhas amigas tinham
passado para o lado dele, eu não podia mais confiar
em ninguém: primeiro Kristine, agora Cléo e
Diana. Realmente Gustavo era um homem muito
inteligente, colocou do lado dele minhas maiores e
melhores companheiras, algo que Robert nunca
conseguiu. Comecei a abrir as caixas e organizar os
arquivos e os livros de consulta, me ocupei tanto
que nem vi quando Cléo e Diana chegaram... Elas

por sua vez nem foram conversar comigo,
começaram a arrumar suas estações de trabalho
com seus pertences e em menos de cinco horas
nosso escritório já estava todo organizado para
voltar a funcionar!

Passavam das 18hs00mim

quando chamei as duas a minha sala, precisava
agradecê-las pela colaboração, afinal éramos uma
equipe.
- Pronto, tudo já está em seu devido lugar...eu
gostaria

de

agradece-las

pela

ajuda,

pela

compreensão, por aturarem meu mal humor,
minhas crises... e por vocês estarem sempre comigo
quando desejo fazer alguma coisa. Obrigada. Como
retribuição, vou dar a vocês o dia de folga manhã.
Quinta feira nos vemos para iniciar essa nova
etapa, mas antes vamos tomar um Chopp e comer
umas besteiras para comemorar, o que acham?
- Ótimo, responderam em coro.
- eu adorei a ideia -

disse Gustavo que estava

parado na porta – a não ser que seja uma reunião só
de mulheres.

- Você será muito bem vindo, disse Cléo.
- Exatamente, se não fosse por sua gentileza, não
estaríamos aqui e nem teríamos folga amanhã...
você é muito bem-vindo. Completou Diana.
- ótimo, sei de um lugar muito bom e que irão
gostar. Vamos todos no meu carro depois deixo
vocês em casa. Disse ele.
- Vamos já estamos prontas. Disserem as duas ao
mesmo tempo.
- eu vou pegar minha bolsa. Falei.
Fechamos as salas e saímos. Fiquei em silencio o
caminho inteiro enquanto Gustavo conversava com
Cléo e Diana. Nesse momento percebi o motivo
pelo qual elas gostavam dele, ele era gentil,
atencioso, um cavalheiro posso dizer. Chegamos a
um bar muito aconchegante, com vários ambientes,
o local era bem frequentado, o que deixou as duas
ouriçadas...ele nos conduziu a uma mesa que tinha
como pano de fundo o mar, meu lugar favorito! Era
impossível não gostar ainda mais desse homem,

mais até do que eu deveria. A noite correu
tranquila, nunca tinha me divertido tanto... Gustavo
era um homem muito divertido, o que fez o
momento ser muito agradável... Por volta das
23hs00mim resolvemos ir embora, as meninas já
tinham bebido bastante, e eu estava muito cansada.
Como era de se esperar ele levou Cléo e Diana
primeiro, sendo a minha casa a última parada, claro
que eu desconfiava das intenções dele e confesso
que só de pensar nisso meu corpo inteiro já
respondia desejando...seguimos em direção ao meu
apartamento em silencio, mas ambos sabíamos o
que queríamos...por mais que eu desejasse negar,
queria aquele homem, sim queria muito. Ao chegar
ao meu apartamento, procurei as chaves, abri a
porta e me virei para ele.
- A noite foi ótima, obrigada!
- A rainha do gelo dizendo isso? Achei que não
tivesse gostado, afinal você ficou o tempo inteiro
calada.

- O fato de estar calada não quer dizer que não
gostei. Estava apreciando em silencio.
- Fico contente que tenha gostado, significa que
agradei a rainha do gelo. Disse irônico.
Ele olhava para mim profundamente, seus olhos
estavam de um verde escuro assim como o
profundo do mar, eu encarei o olhar e ficamos
assim por alguns minutos sem dizer nada apenas
um encarando o outro. O que ele queria de mim
afinal? Uma declaração de amor? Não, não e
não...Eu não iria cair novamente nessa armadilha,
de expor meus sentimentos e ser ignorada. Essa
atitude de declarar o que sinto só me trouxe
amarguras... fez com que Robert me pisasse e eu
não seria pisada por mais nenhum homem.
- Boa noite então, disse para encerrar o silencio
constrangedor.
- Boa noite, nos vemos amanhã. Tendo dito isso,
virou e saiu.

Fiquei ainda um tempo na porta do apartamento
sem acreditar no que tinha acontecido. O que eu
fiz? Não lembro de ter dito ou feito nenhuma
rispidez, como diria Kristine, Cléo e Diana, mas o
fato é ele tinha ido embora, sem beijo, sem abraço,
sem toque. Foi uma noite horrível, não consegui
dormir uma hora de relógio sequer...pensei nos
acontecimentos daquele dia, tentando lembrar de
cada detalhe, a fim de descobrir o que eu havia
feito, pois sinceramente eu não me recordava...o
dia amanheceu e eu estava sentada no sofá próximo
a janela, já tinha assistido filmes, desenho animado,
séries com a finalidade de fazer com que Morfeu
me abraçasse, mas o deus do sono definitivamente
naquela noite não me queria em seus braços. O dia
estava lindo e como dei folga as meninas resolvi
também não ir ao escritório, então me lembrei que
o carro estava lá... resolvi tomar um banho, e ir ver
minha filha, já que só fico com ela nos finais de
semana e fim de semana passado ela foi viajar com
a avó, eu aproveitaria esse dia para ficar com ela e
matar a saudade. Iria de taxi até o escritório e

pegaria o carro. Tomei meu banho, coloquei uma
roupa leve e pedi ao porteiro para chamar um taxi.
Ao chegar ao estacionamento, paguei o taxi e me
dirigi ao meu carro, o carro de Gustavo estava
estacionado ao lado do meu, indicando que ele já
havia chegado. Antes que eu cruzasse com ele,
entrei no carro dei a partida e saí.
Passei um dia maravilhoso, tomei café e almocei
com as minhas duas joias, apesar delas nem
saberem que me sinto assim sobre elas, eu sou um
pouco difícil em expressar o que sinto, mas isso
não quer dizer que eu não sinta. Ver a minha filha é
revigorante para mim ela é meu tesouro mais
precioso, fomos ao mercado, comemos hambúrguer
que é a comida predileta dela, enfim passamos um
dia extraordinário, sem telefone, sem preocupações.
Deixei as duas em casa e retornei ao meu
apartamento, antes de tomar banho resolvi dar uma
checada no celular que eu havia deixado no
silencioso o dia inteiro, pra verificar ligações,
mensagens entre outros...Para minha surpresa havia

exatamente cerca de 50 ligações de Gustavo, 15
ligações de Cléo, 15 ligações de Diana e 35
ligações de Kristine. As mensagens de whatsApp se
resumiam em: “onde você está?” “Atende esse
telefone!” “O que aconteceu?” O que eles pensam,
que sumi? Resolvi tomar um banho e fazer um
lanche leve para tentar dormir. Tomei um banho
demorado, e quente... então a campainha tocou,
uma, duas, três vezes... Me enrolei na toalha e fui
atender a porta. Ao abrir a porta Gustavo estava lá
parado, com os olhos como se quisessem fuzilarme...
- Onde você estava? Eu liguei pra você o dia
inteiro! Disse gritando.
- Estava de folga. Fui ver minha filha e minha mãe.
Não sei porque esse alarde!
- Pensei que tinha perdido você. Não posso nem
admitir essa ideia, estou gostando de você, muito...
Fiquei desesperado ao ligar e não atender, não
responder as minhas mensagens e nem a porta,
fiquei mais desesperado ainda quando o porteiro

me disse que tinha saído de táxi... pensei que
estivesse no escritório, mas quando cheguei lá seu
carro não estava...eu...eu pensei que você estivesse
fugindo...
Eu não conseguia acreditar que aquele homem
enorme e lindo, estava parado na minha porta
completamente descontrolado porque simplesmente
não conseguiu me encontrar! Dei um passo em
direção e ele e o abracei; eu não tinha intenção
alguma de fugir, eu queria estar com ele, queria
sentir seu corpo, suas mãos...mas precisava deixar
que ele soubesse disso, se não fosse com palavras
teria de ser com ações.
- Fugir, porque? De que? Não tenho motivos para
fugir. Eu não vou a lugar nenhum... Desculpe se
preocupei você, não tive essa intenção.
- Eu não consigo entender você! Afasta as pessoas,
é ríspida, dura, fria...não permite que ninguém se
aproxime, quando eu acho que estou conseguindo
transpassar esse muro que você insiste em colocar
entre nós, percebo que ele está lá cada vez mais

forte! Eu não quero saber quem é Robert, mas eu
quero saber o que ele fez para você!
- bom, não posso negar que há um desejo
incontrolável entre nós, eu gosto de estar com você,
eu te desejo muito, não nego, mas...não quero me
relacionar com ninguém.
- É o que você quer? Ser tratada como uma
qualquer, que eu procuro apenas quando quero me
satisfazer??
- Desejo é desejo...
- Eu gosto de você, gostei no momento em que te
vi... gosto do seu sorriso, de como se movimenta
quando está chateada, do modo como mexe nos
cabelos, e de como levanta o olhar para me
desafiar...gosto do seu corpo, do gosto da sua boca,
da sua pele...eu quero estar com você, segurar sua
mão ao andar na rua, colocar você no meu colo
quando estiver triste... te apoiar nas suas batalhas.
Eu não quero que você deixe sua vida por mim; não
é nada disso, eu só quero participar da sua vida,

quero estar ao seu lado nos momentos ruins ou
bons.
- São palavras lindas, mas, deixei de acreditar no
que dizem há muito tempo, só acredito em ações,
comportamentos...
- Então deve ser mais receptiva, deixar que as
pessoas se aproximem... Eu vou lutar por você!
Gustavo deu um passo em minha direção e me
beijou doce, terno...envolveu meu corpo num
abraço apertado como se estivesse com medo de
que eu saísse dali, o que ele jamais poderia
imaginar é que eu não tinha a menor vontade de
deixa-lo.
Ficamos um tempo abraçados até que olhei firme
em seus olhos e o beijei, demonstrei todo o desejo
que eu tinha por ele naquele momento, o que fez
com

que

o

corpo

dele

retribuísse

imediatamente...ele puxou meu cabelo, e com a
outra mão puxou a toalha deixando meu corpo
completamente nu...eu queria mais, queria senti-lo

inteiramente entregue só meu, então desabotoei sua
camisa deixando seu peito nu, ele deslizou as mãos
pelas minhas costas para em seguida dar um tapa
na minha bunda. Desabotoei o cinto de modo que
pudesse livrá-lo das calças, eu precisava daquele
homem. Livres de nossas roupas ele me levou pro
quarto e me colocou sobre a cama, seu membro já
estava no auge da sua masculinidade... Gustavo se
inclinou e começou a beijar meus seios, sua língua
quente deslizava como brasa em meus mamilos,
segurei seus cabelos para puxar seu corpo para
mim, mas essa não era a intenção dele, sua língua
foi descendo pelo meu corpo devagar, até chegar
entre minhas pernas, ao deslizar sua língua em meu
sexo que já estava pronto para recebe-lo, meu
corpo inteiro queimava de desejo, gemia, gritava e
se contorcia diante de sua língua experiente, até
que ele se encaixou em mim...Seus movimentos
eram suaves mas firmes, e a cada gemido meu,
mais ele se movimentava, até que juntos nossos
corpos explodiram num gozo intenso.

Ficamos

um

longo

tempo

abraçados,

uma

eternidade eu diria, até que ele se apoiou no
cotovelo e olhou para mim...
- Então vai deixar que eu me aproxime de você?
- Mais?
- Entendeu o que eu quis dizer. Baixar a guarda,
parece estar sempre armada.
- Vamos ver o que acontece, não posso prometer
nada, mas tentarei ser menos ríspida, ok?
- hum...melhor que nada! Vamos sair? Estou com
fome!
- Vou fazer alguma coisa para nós...não quero sair,
quero ficar aqui com você!
Ele olhou para mim e sorriu, depois beijou-me de
forma carinhosa e deitou-se em meu peito, ficamos
um tempo assim aconchegados um ao outro em
silencio até que me levantei para providenciar uma
refeição leve, afinal eu tinha planos de ter aquele

homem mais uma vez... Gustavo por sua vez ficou
deitado.
Fui a cozinha e preparei um purê de batatas,
brócolis na manteiga, uma salada verde e filés
acebolados. Um vinho tinto suave para acompanhar
e de sobremesa um creme gelado, afinal eu sabia o
quanto ele gostava de sobremesa após a refeição.
Me dirigi ao quarto, Gustavo estava dormindo de
forma tranquila abraçado ao meu travesseiro,
toquei em seu rosto e o beijei...
- Vamos bela adormecida, o jantar está pronto...
- tenho certeza de que está tão gostoso quanto
você!
- Engraçadinho... deixe de piadas e vamos comer,
pois agora eu também estou com fome!
No jantar conversamos sobre minha perspectiva no
novo escritório, e pedi a ele opinião sobre uns
casos, eu não podia negar que ele era uma
companhia excelente, e que eu me sentia muito
bem com ele, era difícil deixa-lo ir embora, mas, eu

não queria me apegar e sofrer como havia sofrido
esperando por Robert longo tempo...
- Realmente o jantar estava delicioso!
- Muito obrigada. Disse levantando para lavar a
louça.
- Pode deixar que a louça eu lavo.
- Como? Está brincando né? Quem diria... Essa eu
quero ver!
Gustavo se levantou e foi realmente lavar a louça,
mas para mim felicidade maior foi contemplar toda
beleza do seu corpo nu, de costas para mim na pia...
Ele realmente era lindo, suas costas musculosas
eram perfeitas, sua bunda firme e suas coxas eram
longas e fortes, era impossível não desejar aquele
homem!
- Pelo silencio você está se deliciando no meu
corpo...

- Eu não tenho culpa de você estar se exibindo...
lavar louça nu? O que quer, que eu não olhe? Eu
olho e desejo muito...
- até que enfim, coração de gelo admitiu sentir
alguma coisa!
- Eu... eu nunca neguei o desejo que sinto.
- Negou sim, várias vezes... disse virando-se para
mim, e encarando-me.
- Vamos novamente discutir o início? Ou vamos
esquece-lo e prosseguir, para ver onde dá?
- Vamos prosseguir de onde paramos...quero você
novamente naquela cama, sem nenhuma peça de
roupa cobrindo seu corpo!
Só de ouvir essas palavras meu corpo acendia, era
inevitável não imaginar as mãos desse homem me
arrebatando, dei a mão a ele e fomos saciar nossa
fome outra vez... Despertei com o telefone tocando.
- Alo?

- Bom dia, só porque mudou de escritório está
folgada, são dez horas, onde você está? Temos que
discutir os processos, o tempo não parou porque
mudamos de endereço. Disse Cléo – Vem a tarde?
- Sim, as treze horas estarei no escritório. Bom dia.
Disse desligando.
Como assim dez horas? Nunca tinha dormido tanto
tempo. Olhei ao meu lado e Gustavo não estava.
Safado, pensei; levantou e nem me acordou...
levantei correndo e fui tomar banho, ao voltar para
o quarto, lá estava Gustavo sentado sobre a cama.
- Bom dia, preparei café da manhã para nós.
- Bom dia, porque me deixou dormir até agora?
Sabe que horas são? Estou atrasada!
- Não está não, venha vamos tomar café, depois
você se veste. Disse estendendo a mão para mim.
A mesa estava muito colorida, com várias opções
de desjejum, a altura de uma rainha, eu fiquei

muito satisfeita e muito feliz, mas, não deixei que
ele percebesse todo meu contentamento.
- Hum, caprichou hein?
- A rainha de gelo merece um desjejum digno.
- Adoro seu bom humor.
Tomamos café juntos e conversamos sobre família,
amigos... coisas gerais, terminei o café e fui lavar a
louça, para não deixar nada sujo. Então Gustavo
disse:
- Mereço receber o mesmo tratamento que dei a
você ontem a noite, quero que tire a toalha e fique
nua para lavar a louça. Tenho o direito de me
deliciar olhando pra seu corpo nu antes de um dia
estressante de trabalho.
- não vou lavar louça sem roupa!
- porque não? Você é linda e eu gosto muito de
olhá-la!
Deixei a toalha cair e continuei a lavar a louça,
Gustavo levantou-se e envolveu meu corpo por

trás, cheirou meu cabelo, beijou meu pescoço,
colocou a mão sobre meus seios...ficou um tempo
assim, até me virar para ele e me beijar.

CAPITULO IV

Cheguei ao escritório pontualmente as treze horas,
Cléo e Diana estavam com aquele olhar inquisidor,
mas eu não estava com vontade de contar que tinha
dormido com Gustavo, até porque não queria dar a
elas razão sobre como ele era um homem
encantador...
Comecei a organizar os processos e vi que a partir
daquele dia iria encontrar com Robert muito mais
do que gostaria, já tínhamos cerca de doze
processos atuando juntos, o que me deixou bastante
irritada, pois não queria mais vê-lo para não correr
o risco de ter uma recaída, afinal não posso negar
que ele ainda tem um efeito muito devastador sobre
mim. Parece que nossos pensamentos estavam
interligados pois nesse momento ele estava me
ligando...
- Boa tarde! Cumprimentei.

- onde você está? Quando é que teria a decência de
me avisar sobre sua mudança?
- Boa tarde, em primeiro lugar. Segundo, me mudei
na terça, quarta dei folga as meninas e tirei folga,
retornamos ao trabalho hoje e estamos avisando aos
nossos

clientes

e

parceiros

sobre

nossa

mudança...não que isso seja da sua conta.
- Tudo que é relacionado a você é da minha conta,
já lhe disse isso.
- mesmo? Não me lembro.
- é incrível como você pode ser irritante! Mas,
mesmo assim não irá me irritar. Quero saber o
endereço do escritório, preciso conversar com você
sobre um processo.
- Ok. Vou mandar o endereço via watts. Disse
encerrando o assunto.
- Até mais então. Disse ele.
-

Até.

Disse

desligando

o

telefone.

Era

inacreditável o efeito que Robert tinha sobre mim,

ao falar com ele ao telefone pude ver todo amor
que eu achei ter sufocado vir à tona, a voz dele era
como música para mim, e despertava os mais
profundos sentimentos. Não! Disse a mim mesma,
você não vai deixar ele se aproximar novamente...
não aos momentos de dor, não a insegurança e ao
sentimento de rejeição...não! Eu tinha prometido a
mim mesma e as minhas amigas que daria uma
chance de conhecer alguém interessante, e com a
ajuda

de

kristine

eu

conheci

um

homem

extremamente interessante... não posso recuar
novamente, nem quero magoar Gustavo...Então é
necessário que eu fique o mais longe que puder de
Robert. Chamei Cléo e Diana.
- Quero que vocês me tragam todos os processos
que trabalho em parceria com Robert, e os que por
ironia do destino ele é advogado da parte contraria.
- o que houve? Perguntou Cléo.
- Por enquanto nada.

- ah, proposito quando vai nos contar sobre você e
Gustavo?

Ontem

ele

ligou

para

nós

duas

desesperado por não ter conseguido falar com você.
Disse Diana.
- Não quero falar sobre isso.
- Está gostando dele! Disseram as duas.
- Não estou não, vocês estão ficando loucas! E não
quero mais falar sobre esse assunto!
- hum...perdeu até o horário de trabalhar...disse
Cléo ao sair e fechar a porta.
O restante da semana passou rapidamente, vi
Gustavo rapidamente quando ele foi ao meu
escritório me avisar que iria ficar uns dias ausente
devido a um cliente fora do estado, mas que assim
que chegasse iria ao meu apartamento me ver. Foi
engraçado vê-lo ali em pé me dando satisfações que
iria se ausentar, onde estaria e o que iria fazer, me
senti uma mulher muito satisfeita comigo mesma,
afinal nunca havia sido tratada com tanto amor,
nem mesmo no meu casamento.

A sexta feira estava passando tranquilamente, até
que minha mãe ligou e me avisou que minha filha
Alice estava no Hospital por ter se machucado na
escola, saí do escritório parecendo uma maluca,
não podia imaginar nada de ruim acontecendo com
meu único amor. Ao chegar ao hospital fui
informada pelo médico que ela caiu de mal jeito e
cortou a pena, iria tomar uns pontos, ficar de
repouso e ficaria boa, que não era necessário que eu
me preocupasse. Minha mãe chorava parecendo
que era ela que estava tomando os pontos, afinal,
avó é avó, e não seria eu a cortar o laço forte que
existia entre as duas. Fiquei no hospital por volta de
três horas, liguei para o escritório e avisei a Cléo
que não retornaria mais e que desmarcasse os
compromissos da tarde, e pedi a ela que não
dissesse a Gustavo sobre o ocorrido caso ele
ligasse; eu não queria, não ainda apresentá-lo a
minha filha e a minha mãe. Ao terminar o
procedimento levei Alice para ficar comigo o fim
de semana e dar a ela um pouquinho de colo de
mãe diante de acidente.

- Mamãe você está chateada comigo porque eu pedi
a vovó pra te chamar? Perguntou ela.
- Claro que não minha filha, mamãe ficaria
chateada se sua avó não tivesse ligado e me
avisado, você é meu tesouro e eu te amo, sabe
disso.
- Eu sei, mas sei também que a senhora é muito
ocupada e não queria atrapalhar seu trabalho.
- Você nunca me atrapalha, nunca... jamais diga
essa bobagem novamente.
Alice me abraçou como se estivesse precisando
daquelas palavras para se tranquilizar, não tenho
sido uma boa mãe; tenho uma certa dificuldade em
expressar sentimentos, até mesmo apara minha
filha, por isso resolvi nesse fim de semana mimá-la.
Pedi uma pizza para o jantar e decidi que naqueles
dias não iria me preocupar com trabalho, somente
paparicar minha filha... vimos filmes e séries, até
que ela adormeceu. Já eram cerca de vinte e uma
horas quando meu telefone tocou, era Gustavo...

- Alô, como vai a viagem? Perguntei.
- Oi, como você está? e sua filha? está precisando
de alguma coisa, quer que eu volte? Posso pegar o
voo da madrugada e logo cedo estar com você.
- Estou bem, ela está bem. Foi só um corte, tomou
uns pontos e está de repouso aqui comigo. Não
precisa

voltar,

estamos

bem...

termine

seu

compromisso e não se preocupe.
- Estou com saudades...do seu cheiro, da sua voz,
do seu corpo.
- Você esteve comigo ontem!
- Pra você ver o efeito que tem sobre mim...
- É falta de trabalho, vai trabalhar que passa! Não
se preocupe eu estou bem. Volta na segunda
mesmo?
- Sim.
- Então segunda nos vemos. Um beijo. Disse
desligando o telefone. Não adiantou nada fazer a
recomendação para que elas ficassem em silencio,

as fofoqueiras já passaram a informação adiante...
mas, segunda feira elas iam ver!
Estava pensando sobre o que fazer com as duas
fofoqueiras quando o interfone tocou, o porteiro
estava avisando que Robert estava subindo... O que
era agora? Ele quase nunca vinha no meu
apartamento, o que ele estava querendo? Ao fazer
essas indagações a campainha tocou. Ao abrir a
porta dei de cara com um Robert muito abatido,
parecendo que havia dias sem dormir...
- A que devo a honra de sua visita? Perguntei.
- Soube do acidente de sua filha, e vim saber se está
precisando de alguma ajuda. Respondeu ele.
- Quem contou pra você? Perguntei.
- Infelizmente ninguém, eu fui até seu escritório e
ouvi Diana dando as informações ao seu amante
por telefone... Por isso vim.
- Ele não é meu amante, e, eu não quero mais
discutir com você esse assunto. Não precisava ter

vindo; ela está bem. Cortou a perna, levou uns
pontos e agora está dormindo... Mas já que veio até
aqui, entre vamos tomar um café.
Robert entrou, eu fechei a porta e me virei para ele.
Ficamos nos encarando por uns minutos, seu olhar
era duro, frio e mostrava uma dor que ele procurava
esconder... Robert deu um passo na minha direção
ficando bem próximo ao meu corpo, estendeu a
mão e tocou meu cabelo, acariciou meu rosto e
depois me abraçou. Ficamos abraçados um longo
tempo, em silencio, mas esse abraço era como se
todas as palavras não ditas todo esse tempo
finalmente se fizessem presentes, nada importava
apenas nós dois ali.
Robert me afastou apenas o necessário para que
pudéssemos nos encarar, como se buscasse uma
reposta em meus olhos...
- Você o ama? Perguntou.
- De quem estamos falando?

- Estamos falando do homem que te levou para
longe de mim.
- Você me afastou, seu comportamento me afastou,
não coloque nos outros uma culpa que lhe pertence!
- Não é a resposta para minha pergunta...
-

Não

há

relacionamento

resposta,
com

não

tenho

Gustavo,

e

nenhum

nem

com

ninguém... estou sozinha e em paz.
- Então vocês estão tendo um caso, é só sexo. É
melhor do que comigo?
- Robert, eu não tenho que lhe dar essa resposta,
pense o que quiser.
Robert passou a mão em meu cabelo e me beijou,
no início terno e doce, mas depois ávido e
urgente...sua mão desceu pelo meu corpo enquanto
a outra suavemente puxava meu cabelo, sua língua
percorria meu pescoço fazendo um trajeto que
queimava minha pele, eu tentava em vão controlar
meu desejo, desejo esse que eu pensava estar morto

dentro de mim, mas que naquele momento eu via
crescer de uma forma assustadora... Me entreguei
completamente àquele momento esquecendo todas
as vezes que chorei e sofri por causa de sua
indiferença; era muito difícil esquecer um amor
assim.
Robert conduziu meu corpo até o sofá, colocando
seu corpo sobre o meu... colocou sua mão por
dentro do meu vestido e acariciou minhas coxas
subindo as mãos para entre as minhas pernas,
quando ouvimos o grito de Alice vindo do meu
quarto...
- Você me fez esquecer completamente que Alice
estava aqui ao lado!
- Não foi minha intenção... Eu quero você demais!
Venha, vamos ver sua filha.
Alice estava chorando, disse que a perna estava
doendo, dei a ela um analgésico e coloquei ela
deitada no meu colo...Robert sentou na poltrona ao
lado da minha cama, ligou a televisão e ficou me

fazendo companhia até que Alice pegou novamente
no sono. Já passavam das 23:00 horas quando Alice
adormeceu novamente, saímos do quarto e fomos
para sala.
- Acho melhor eu ir embora, não vou conseguir
ficar aqui e não tocar em você! Disse ele – Mas,
nós não terminamos aqui e você sabe disso! Disse
ele.
- Terminamos sim, não teremos mais essa
conversa...
- Não vou entregar você a ele numa bandeja! Vou
lutar por você! Disse saindo e fechando a porta
atrás de si.
Fiquei atônita com as palavras de Robert, o que ele
estava querendo afinal? Era para ele uma disputa?
Eu o amava era certo, mas estava cansada de ser
tratada

como

um

objeto,

eu

queria

ser

correspondida e ele não tinha intenção de se
envolver também... por outro lado havia Gustavo,
um homem extremamente atraente, interessante que

eu acabara de conhecer e que causava em mim
sensações arrebatadoras...Tranquei a porta, e fui
deitar, amanhã decidiria o que fazer ou não sobre o
assunto.
Mal consegui fechar os olhos durante a noite, as
palavras de Robert não saiam da minha cabeça e
tudo que eu não estava precisando era Robert
tentando ficar entre mim e Gustavo. Olhei para o
relógio e já eram 07:00 horas, resolvi levantar e
providenciar o café da manhã para quando Alice
acordasse...Tomei um banho frio para refrescar
além do calor as minhas ideias...como não ia sair
para lugar nenhum escolhi um conjuntinho de short
e camisa de malha bem fresquinho, quando a
campainha tocou. Quem pode ser essa hora?
Pensei. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico e lá
estava Gustavo, lindo como sempre...
- Bom dia! Disse ao abrir a porta – Você não iria
voltar somente na segunda feira? O que aconteceu?

- Saudades de você, ao saber do acidente de sua
filha quis estar ao seu lado. Ao dizer isso me
abraçou.
- Está Tudo bem, não precisava ter vindo assim
desesperadamente...Você parece cansado, pegou o
voo de que horas?
- O de três da manhã, cheguei no aeroporto, peguei
um taxi e vim direto pra cá, estava preocupado com
você, e com muitas saudades.
- Venha tomar um banho e descansar um pouco,
vou arrumar a cama de Alice para você deitar. Falei
pegando ele pela mão e conduzindo-o ao banheiro.
- Toma banho comigo?
- Outra hora, além do mais eu acabei de tomar
banho. Agora você toma banho, deita e descansa,
mais tarde faço um café pra você. Falei beijando
ele na boca.
Sai do banheiro depressa, caso contrário sei que
acabaria entrando no chuveiro com ele. Mesmo

com aparência cansada ele era lindo...tinha que
procurar alguma atividade para afastar esses
pensamentos, afinal minha filha estava em casa e
por mais que eu quisesse me entregar a ele eu não
faria nada com ela em casa.
Enquanto Gustavo tomava banho, arrumei o quarto
de Alice para ele descansar, coloquei lençóis
limpos e troquei as fronhas dos travesseiros,
quando me virei o vi em pé na porta me
observando...
- o que foi? Perguntei.
- Nada, gosto de ficar olhando para você, tão linda
e tão frágil...
- Hum...deixa de conversa, venha descansar! Me
aproximei dele e o conduzi até a cama, ele
realmente estava abatido, e eu me sentindo culpada
por ele ter viajado de madrugada para estar comigo.
- Deite aqui e descanse, mais tarde te trago um
café.

- Fique um pouco comigo...quero sentir seu cheiro.
Voltei por isso, percebi que não consigo ficar longe
de você...tendo dito essas palavras Gustavo me
abraçou e me beijou.
Fiquei um tempo deitada com ele, até que
adormeceu... era difícil para mim me entregar a
alguém novamente, tinha entregue todo meu amor a
Robert e só tive decepções, amarguras e momentos
de muita solidão... então eu havia decidido que não
entregaria

meu

coração

a

nenhum

homem

novamente.
As dez horas Alice acordou e me chamou, dei um
banho nela, fiz curativo de sua ferida e a ajudei a se
levantar para tomar café. Ao chegarmos na
cozinha, Gustavo estava lá, de pé nos aguardando...
Alice ao vê-lo lançou para mim um sorriso.
- Bom dia! Mamãe você nem me avisou que
tínhamos visita para o café.
- Não disse nada porque não sabia se a visita já
havia acordado... lancei para ele um olhar

reprovador – já de pé? Assim você não descansou
nada! Bom deixa eu apresentar vocês, Alice esse é
Gustavo; Gustavo essa é minha filha Alice.
- Ele é seu amigo? Perguntou Alice olhando para
mim, nesse momento Gustavo também olhou para
mim de forma firme.
- Ele é meu amigo e meu namorado. Disse para
encerrar as perguntas.
- Tome conta da minha mãe direito viu? Ela é uma
pedra preciosa, bruta mas muito preciosa; e eu não
quero minha mãe triste. Disse Alice olhando
fixamente para Gustavo.
- Não se preocupe, eu não tenho intenção nenhuma
de magoar sua mãe, eu gosto muito dela. Tendo
Gustavo dito isso, Alice o abraçou.
- Não falem como se eu não estivesse aqui. Disse já
chateada - Vamos tomar café.
Sentamos para tomar café, eu havia apresentado
Gustavo como meu namorado, agora não dava mais

para voltar atrás. Alice e Gustavo estavam
conversando animadamente, ele prometendo levála ao cinema junto com os sobrinhos dele assim que
ela tirasse os pontos. Parecia que os dois eram
amigos de longa data... interessante ver como ela
havia simpatizado com ele à primeira vista, fato
que não ocorreu com Robert. Ao terminar de tomar
café Gustavo levou Alice para sala e eu limpei a
cozinha já pensando no que faria para o almoço,
confesso que odeio esse tipo de tarefa, mas não
estava sozinha e não podia deixar minha filha e
esse intruso que apareceu na minha vida e agora
tem o status de namorado com fome.
Eram 11:00hs quando Gustavo saiu, disse que
voltaria para o almoço... resolvi então ver o que
faria para almoçar, já que foi uma semana muito
louca e corrida e eu não tinha ido ao supermercado,
resolvi então improvisar, fiz uma comida básica:
arroz, carne e salada, lembrei que não podia faltar a
sobremesa então fiz pudim de leite para sobremesa.
Gustavo chegou às 12:30 já com almoço completo:

yakisoba de camarão para ele e Alice e yakisoba de
carne para mim, trouxe também um pote de sorvete
de passas, Alice ficou muito satisfeita com o
almoço e a sobremesa e eu bastante surpresa. Após
o almoço Alice me pediu para descansar no quarto
e ficar no tablet conversando com os colegas,
deixei ela no quarto e fui até a cozinha limpar os
pratos do almoço... Gustavo estava na pia
terminando de limpar.
- Não precisava ter se incomodado...Mas obrigada.
- Você não sabe simplesmente agradecer, sempre
tem de reprovar primeiro...eu quis fazer um mimo
para minha namorada, não posso? Disse ele,
bastante divertido – Afinal eu tenho de comemorar
nosso namoro!
- Muito engraçado!
- Engraçado porque? Eu estou achando ótimo...
posso encher a boca e dizer a todos: sou seu
namorado, afinal mudei de status e isso me deixou

muito, muito satisfeito! Falta apenas uma coisa pra
me deixar ainda mais satisfeito...
- E o que seria? Perguntei.
- Ter você nua em meus braços... Nesse momento
ele deu um passo em minha direção e me tomou
nos braços beijando-me em seguida. Suas mãos
deslizavam pelo meu corpo enquanto sua boca
explorava a minha com a língua...meu corpo
começou a tremer de desejo e eu estava fazendo um
esforço sobre-humano para não me entregar a ele
ali mesmo na cozinha...era incrível como meu
corpo respondia loucamente a um simples toque
daquelas mãos, sem precisar de muito esforço.
- Não faça assim. Murmurei – não estamos
sozinhos e não posso perder a cabeça com você
enquanto Alice tiver em casa!
- Desculpe...é um esforço muito grande para mim
não tocar em você, vou tentar me comportar.
- Pois é vamos procurar alguma atividade para
ocupar nossa mente...mas quando o fim de semana

passar eu quero uma compensação, muito, muito
boa...
- vou compensar todos os dias...você vai cansar!
- isso nós vamos ver. E tendo dito isso eu o beijei
mais uma vez.
Alice chamou novamente as 16:00hs estava
cansada de ficar sozinha, trouxemos ela para sala e
Gustavo

nos

chamou

para

jogar.

Jogamos,

comemos pizza e nos divertimos juntos, vez ou
outra Gustavo me lançava aquele olhar faminto o
que me deixava louca de desejo o qual naquele
momento eu não poderia satisfazer... o Domingo
passou voando e a noite minha mãe ligou querendo
que Alice fosse para casa pois ela já estava com
saudades. Nós a levamos por volta das 20:00hs e
como fui acompanhada por Gustavo, eu teria que
apresenta-lo formalmente já que o tinha feito a
Alice, agora era o momento de enfrentar Maria. Ao
entrarmos minha mãe olhou para mim e sorriu...

- Boa noite, Alice me contou do seu namorado, mas
eu não pensei que fosse um homem tão bonito,
dessa vez tenho de lhe dar os parabéns!
- Mãe! Isso é coisa que se diga?
- Claro! E se dirigindo a Gustavo disse: Como é
seu nome?
- Gustavo, e é um prazer conhecê-la.
- Maria, e é um prazer para mim também. Tome
conta de minha filha viu? Se tu fizer ela sofrer eu te
bato com essa vassoura... ameaçou apontando para
Gustavo a vassoura atrás da porta.
- Mãe, por favor...pedi.
- Não se preocupe Morgana, entendi o que sua mãe
quis dizer. Disse Gustavo.
- Minha filha fica para tomar um café com sua
mãe? E Alice como passou esses dias?
- Faça o café. Respondi – passou bem, sentiu um
pouco de dor na sexta mesmo, tomou um
analgésico, fiz os curativos e está tudo sequinho, na

sexta tenho certeza que vai tirar os pontos...é só ela
não fazer mais nenhuma estripulia.
Minha mãe fez um café delicioso e sentamos a
mesa para desfrutá-lo, era incrível como as pessoas
ficavam a vontade com Gustavo como se o
conhecessem intimamente, ele que tinha uma figura
imponente, era extremamente simples e acho que
foi

por

essa

simplicidade

que

me

encantei...conversamos até as vinte três horas,
quando resolvemos ir embora; prometendo a minha
mãe e a minha filha que iria vê-las durante a
semana antes do trabalho. Fomos o caminho inteiro
em silencio, ao chegarmos no apartamento Gustavo
perguntou:
- Ambas me disseram a mesma coisa, é alguma
recomendação para o que aquele idiota fez com
você?
- Que idiota?
- Você sabe muito bem de quem estamos falando,
Robert, não é esse o nome dele?

- Gustavo esse é um assunto que eu quero enterrar
de uma vez por todas, mas vocês não deixam! A
única coisa que me liga a Robert é os processos que
temos juntos nada mais... Eu quero esquecer que
um dia ele cruzou meu caminho e encerrar essa
fase da minha vida.
- Está bem, se não quer falar sobre o assunto tudo
bem...mas eu não vou permitir ele entre nós!
Ao ouvir de Gustavo essas palavras dei um passo
na direção dele e ficamos juntos um do outro, olhei
em seus olhos e o beijei. Demonstrei naquele beijo
todo sentimento que eu me permitia demonstrar por
alguém e ele retribuiu, no início de forma suave e
depois colocou os braços em torno de minha
cintura, puxou meu cabelo de forma que meu corpo
ficasse o mais junto possível ao dele. Gustavo
colocou uma das mãos por dentro da minha camisa
e desabotoou meu sutiã, me afastando apenas o
suficiente para me livrar da camisa e do sutiã, e
voltou a beijar-me. Meu corpo inteiro queimava de
desejo, eu queria estar com ele, sentir seu corpo,

sua boca na minha pele. Desabotoei sua camisa de
forma

que

pudesse

sentir

sua

pele

macia

pressionando meus seios. Ele rapidamente tirou
minha saia e minha calcinha me colocando deitada
no sofá para livrar-se da própria calça... Gustavo
colocou-se sobre meu corpo, sua boca procurava a
minha ávido de desejo, meu corpo se entrelaçava
no dele queimando de paixão e desejo, até que senti
todo desejo que ele estava sentindo quando ele me
penetrou, firme e voraz. Me segurou pela cintura de
modo a se encaixar mais profundamente em
mim...meu corpo reagiu com gemidos e ele
começou a se movimentar de forma mais rápida e
mais firme, até que deslizei minhas unhas por suas
costas e ele soltou um gemido de prazer e juntos
nossos corpos atingiram o orgasmo.
- Compenso você depois, mas eu não estava
aguentando mais de desejo... disse ainda ofegante.
- Hum...então teremos uma segunda rodada?
- Segunda, terceira, quarta...quantas você quiser e
eu aguentar! Estava com saudade do seu cheiro...

- eu estava com saudade de você dentro de mim.
- O que? Eu ouvi isso mesmo?
- Muito engraçado, deixe suas piadinhas para
depois...você sabe perfeitamente o efeito que tem
sobre mim...e usa isso a seu favor... eu adoro seu
cheiro, o gosto da sua pele, o modo como você me
segura pelos cabelos, a sua língua percorrendo meu
corpo... me enlouquece!
- Estou chocado... a rainha do gelo libertando seus
sentimentos?? Você está doente? Em três dias eu
passo de estranho a seu namorado e você se declara
para mim, realmente eu tenho de viajar mais
vezes...
- Eu não me declarei, eu disse que gosto de estar
com você...que tenho um desejo enorme...não
confunda as coisas!
- Não importa o que você diga ou faça para ser fria,
porque eu bem sei que seu corpo ferve! Tendo dito
isso me beijou. Nossos corpos se entregaram ao
prazer novamente, e exaustos adormecemos.

Acordei no aconchego dos braços de Gustavo, que
dormia profundamente; não quis acordá-lo afinal,
dei uma canseira nele na noite passada, então
decidi que ficaria ali dentro daquele abraço bem
quietinha aproveitando o perfume daquele homem
delicioso...Cochilei

novamente

quando

fui

acordada pelo toque do meu celular, ao tentar sair
do abraço de Gustavo fui impedida por ele.
- Deixe tocar.
- Não dá...Preciso atender, pode ser alguma
emergência. Disse já me levantando. Gustavo
resmungou e continuou na cama.
- Alô.
- Alô, poderia dar bom dia, mas pelo horário eu
devo dar boa tarde. A que horas pretende ir
trabalhar? Disse Robert rispidamente no outro lado
da linha.
- Acho que não devo lhe dar satisfações sobre meus
horários, mas já que está perguntando irei a tarde.
Disse encerrando o assunto.

- Estarei no seu escritório as quatorze horas, houve
mudança no processo do s.r. Leone e preciso
discutir detalhes com você. Seu amante está na sua
casa?
- Eu não devo satisfações da minha vida a você
Robert.
- Não vou lhe entregar de bandeja a esse
engomadinho, então se prepare... Tendo dito isso
desligou o telefone.
O que Robert quer afinal? Vivi nove anos da minha
vida esperando por ele, deixei de ir a lugares,
conhecer pessoas. Coloquei um muro ao meu redor
para que mais ninguém se aproximasse de mim,
depois de ter visto todo o amor que dispensei a
Robert ser transformado em lixo...agora que
encontro um homem interessante e quero seguir em
frente, ele renasce das cinzas querendo disputar
meu amor? Não iria permitir que mais uma vez
Robert atrapalhasse minha vida. Ao me virar para
retornar ao quarto a fim de tomar banho dei de cara
com Gustavo parado na porta observando-me...

- bom dia! Dormiu bem?
- O que ele quer com você? Perguntou, tentando
não demonstrar que estava irritado.
- Temos um processo que atuamos juntos como
advogados, ele quer conversar sobre as mudanças
ocorridas...
- Mesmo? Não foi o que pareceu...
- hum... está com ciúmes? Perguntei a fim de
aliviar a tensão entre nós.
- Estou sim... eu sei que você ama Robert, e eu
quero mudar esse sentimento em você de forma
honesta, limpa, mas ele está dificultando as coisas.
- Gustavo se eu não quisesse dar uma chance a nós
dois, você não estaria na minha cama e muito
menos na minha casa...Eu não vou dizer que posso
esquecer assim de uma hora para outra todo amor
que sinto por ele, mas, posso assegurar que estou
dando uma chance a você, a nós dois. Ao dizer

essas palavras me aproximei dele e o beijei de
forma doce, suave.
Gustavo colocou sua mão em meus cabelos
puxando ainda mais meu corpo ao encontro do
dele, seu beijo era urgente, como se quisesse
devorar-me...passou o braço pela minha cintura de
modo que fiquei presa em seus braços; meu corpo
queimava, intenso era o desejo que ele despertava
em mim, passei as mãos pelo cabelo dele e deslizei
minhas unhas em suas costas... ele deu um puxão
no meu cabelo e deslizou a língua pelo meu
pescoço até chegar entre meus seios. Nesse
momento ele pressionou meu corpo contra a parede
e eu

enlacei

pernas...Gustavo

sua
me

cintura com
carregou

as

minhas

para

quarto,

colocando-me sobre a cama...prendeu minhas mãos
e começou a deslizar a língua pelo meu pescoço, ao
chegar aos meus seios colocou meu mamilo em sua
boca e alternando sugava e fazia círculos com a
língua... meu sexo já estava pronto, mas ele estava
demorando para possuir-me, castigando-me com o

desejo que queimava meu corpo... tentei em vão
puxar o corpo dele para mim sem êxito, pois quanto
mais eu lutava para tê-lo mais ele provocava,
deixando sua língua descer mais uma vez e fazendo
uma trilha que me queimava, parando apenas ao
encontrar meu sexo úmido e pronto... senti sua
língua quente deslizar em movimentos lentos e
firmes me deixando cada vez mais louca de desejo,
gemendo e implorando que ele se encaixasse em
mim. Ao ver que que meus gemidos ficavam cada
vez mais intensos, Gustavo me penetrou com
firmeza...seus movimentos eram firmes e lentos
levando-me

a

sensações

até

então

não

experimentadas...soltou minhas mãos e puxou
minha cintura a seu encontro de forma a se
encaixar mais profundamente, entrelacei meus
dedos em seu cabelo e o beijei brincando com
minha língua na mesma intensidade que nos
movíamos. Ele aumentou a intensidade dos
movimentos e gemendo chegamos ao orgasmo.

CAPITULO V

Cheguei ao escritório pontualmente as quatorze
horas e para minha surpresa Robert já estava me
aguardando, ao me ver chegar com Gustavo me
lançou um olhar frio, uma mistura de ódio e desejo
reprimido. Gustavo o cumprimentou, me beijou e
foi para sala dele.
- Boa tarde, cumprimentei.
- Boa tarde, responderam Cléo e Diana, com um
sorriso no rosto.
- Diana, providencie café e água por favor. E me
dirigindo a Robert disse: Vamos?

Robert me seguiu em silencio, ao entrar na sala
fechei a porta e indiquei a poltrona para que ele
sentasse.
- Me diga o que de tão importante ocorreu no
processo do s.r. Leone?
- A promotoria incluiu mais uma testemunha que
não está descrita nos autos, que alega ter visto o s.r.
Leone dar

carona a

vítima antes de

seu

desaparecimento.
- E porque motivo só se pronunciaram agora,
próximo ao julgamento?
- Bom, esse é o motivo que precisamos descobrir.
- Essa era a urgência? Não poderia ter me dito isso
por telefone?
- Poderia, mas queria te ver. Me responda, está
tendo um caso com ele?
- Não, nós estamos namorando.

Robert soltou uma gargalhada, levantou-se e se
dirigiu a janela. Ficou alguns minutos em silencio e
disse:
- Namorando? Ele sabe que quando eu quiser posso
terminar com esse namoro e você volta para os
meus braços?
- Volto? Tem certeza?
- Quer que eu te prove Morgana?
- O que é que você quer afinal, Robert?
- Eu quero você, sempre quis.
- É uma pena, pois você não me terá mais, estive a
sua disposição tempo demais, fui sua de corpo e
alma, agora não mais... estou seguindo em frente e
não vou voltar atrás. Eu quero reciprocidade
Robert, palavra que você não sabe o significado.
- Eu sempre pensei que você queria um
relacionamento como o nosso, sem cobranças,
achei que estávamos bem.

- Bem, como? Só havia reciprocidade entre nós
dois no sexo! Quando o sexo estava envolvido era
maravilhoso... mas, sou uma mulher Robert,
preciso de carinho, de alguém que se importe
comigo, alguém que eu possa contar, que possa
estar ao meu lado para quando precisar! Não estou
falando de dinheiro...não, não, não. Estou falando
de companheirismo e sinceramente você não sabe o
que é isso!
- Vou lutar por você e lhe mostrar que sou o
homem certo para estar ao seu lado...meu corpo
precisa do seu, eu preciso de você ao meu lado.
Tendo dito essas palavras Robert se dirigiu a porta
e a trancou, meu coração nesse instante foi tomado
pelo pavor de não conseguir resistir a ele, e que
todo desejo e amor que estavam guardados
voltassem naquele instante com muito mais força.
Robert ficou em pé na minha frente e pude ver em
seus olhos o desejo queimando, ele colocou os
braços ao redor do meu corpo e foi como se
descargas

elétricas

percorressem

toda

sua

extensão... Robert sentindo meu corpo tremer me
puxou ao seu encontro e me beijou, no início doce
e depois com urgência, provocando e seduzindo o
que me fez retribuir e me entregar aquele beijo.
Merda eu gostava dele, eu poderia dizer que não,
mas meu corpo inteiro me traia agora, tamanha
vontade que eu sentia de me entregar a ele, de
sentir suas mãos, sentir seu corpo e senti-lo dentro
de mim...Robert parecia ler meus pensamentos pois
colocou a mão dentro da minha camisa e
desabotoou meu sutiã deixando meus seios livres
nas suas mãos, ele me empurrou contra parede fria
e deixando minha boca, desceu a língua até meus
seios, ora beijando, ora lambendo, ora mordendo...
eu não conseguia pensar em nada, só em como eu o
amava e o quanto eu o queria... parei de lutar e
deixei que ele me conduzisse até o divã onde
colocou-me deitada, subiu minha saia e deslizou as
mãos entre as minhas pernas, quando Robert
colocou a mão na minha calcinha para tirá-la
lembrei das palavras de Gustavo me dizendo que

não via a hora de fazer amor comigo naquele divã e
instintivamente empurrei Robert...
- Não, Robert...meu namorado está na sala ao lado,
e eu gosto dele. Não vou traí-lo com você e nem
com ninguém!
- Pode não ser hoje...e também esse pode não ser o
local perfeito, mas você vai estar entregue em meus
braços outra vez! Tendo dito isso, saiu batendo a
porta.
Me levantei rapidamente e vesti minha camisa,
antes que alguém me visse naquela situação...Meu
deus como podia Robert me tirar assim do sério?
Como ele podia enlouquecer meu corpo e a minha
mente daquela maneira? Eu tinha que manter a
distância dele, de qualquer jeito. Estava tão
entregue em meus pensamentos que nem vi quando
Gustavo entrou, quando percebi ele estava em pé
atrás de mim virando-me docemente colocou seus
olhos nos meus como a me interrogar...

- Então, quais as novidades do seu processo? Ouvi
vocês dois discutindo.
- A promotoria tem uma testemunha que não estava
nos autos que alegar ter visto nosso cliente dando
uma carona para a vítima no dia do seu
desaparecimento.
-Hum...
- Bom, essa testemunha muda todos os fatos e
coloca por terra nosso argumento de defesa.
- Vocês estavam discutindo por isso?
- Ele não reagiu muito bem ao saber que nós dois
estamos namorando...
- E porque nosso namoro seria um assunto de
interesse para ele? Pensei que o caso de vocês tinha
terminado... será que me enganei?
- Robert é um assunto encerrado... não há caso
entre eu e ele, se alguma vez houve foi a muito
tempo atrás.

- Morgana, você pode se sentir assim em relação a
ele, mas ele não em relação a você. Eu gosto de
você, muito mesmo, mas não quero Robert e
nenhum outro homem entre nós!
- Gustavo não posso simplesmente apagar o que
Robert foi para mim... eu o amei, e muito...mas foi
um amor que só me trouxe dor, desalento, tristeza.
Quando você apareceu eu já havia prometido a
mim mesma não deixar mais nenhum outro homem
se aproximar, mas devagarinho você conseguiu não
sei como, ultrapassar a barreira que geralmente
coloco entre mim e as pessoas, e eu fui te
desejando cada vez mais. Agora eu quero estar com
você, sinto sua falta quando não está comigo, quero
sentir seu corpo, suas mãos, sua boca, e isso é
muito mais do que eu posso oferecer, estou
tentando dar uma chance a você, e a mim de amar
outra pessoa. Não posso prometer que Robert não
aparecerá, o que eu posso prometer é que vou tentar
até o último minuto resistir aos sentimentos que
tentam voltar!

Nesse instante comecei a chorar, não consegui
controlar o bolo que estava em minha garganta e
muito menos conter as lágrimas que insistiam em
sair dos meus olhos... era humilhante para mim
chorar e ainda mais na frente de alguém,
principalmente de Gustavo... dei as costas para ele
e voltei a olhar pela janela, queria que Gustavo me
deixasse sozinha, mas ele apenas me abraçou.
-

Jamais

pensei

ver

a

rainha

do

gelo

chorando...desculpe eu não queria fazer você se
descontrolar, sei como é difícil para você
demonstrar sentimentos ainda mais deixar esses
sentimentos escorrerem pelos olhos, eu confio em
você, mas não confio em Robert. E tenho ciúmes
quando vejo os dois juntos, o que posso fazer?
- Eu preciso ficar sozinha. Foi a única coisa que
consegui responder.
Gustavo me beijou na testa e saiu deixando-me
sozinha com meus pensamentos. Decidi que iria
tirar uns dias de folga, queria ficar sozinha, longe
de Gustavo e de Robert. E sabia exatamente para

onde iria... Liguei para meu ex-marido e pedi a
chave da casa de campo que tínhamos e que abri
mão no divórcio, ele por sua vez mandou buscar e
disse que eu poderia usar a casa o tempo que
quisesse sem pressa... decidi tirar uma folga de 15
dias e ficar sozinha, sem ninguém para interferir e
nem dar opinião. Liguei para minha mãe e avisei a
ela que iria tirar uns dias de folga e perguntei se ela
e Alice gostariam de ir comigo, ela me disse que já
ia arrumar a bagagem então avisei que iria buscalas em 02 horas. Chamei em meu escritório Cléo e
Diana...
- Vou tirar uns dias de folga, quero que vocês
cuidem de tudo em minha ausência, para não deixar
as duas trabalhando sem ter muita coisa a fazer
uma vez que eu não estarei aqui, vocês podem
combinar entre si e trabalhar esses quinze dias
alternadamente cada uma tirando um dia de folga,
mas, não se preocupem que eu não vou descontar
nada, será como dia trabalhado. Só me ligue se for
alguma coisa urgente... quantos aos processos que

tenho junto com Robert qualquer alteração avisem
a ele por e-mail e me copiem. Não quero nenhuma
palavra dessa conversa a Gustavo ou a Robert fui
clara?
- Sim. Responderam em coro.
- Mas podemos saber para onde você vai?
Perguntou Cléo.
- Não. Não podem, eu quero ficar sozinha, sem ser
surpreendida pela visita de Robert ou de Gustavo,
quero ficar livre deles dois um período e avaliar se
vale apena todo esse desgaste emocional... faz
tempo que não tiro um minuto para mim. Mas,
aviso novamente eu não quero nenhuma palavra
sob essa conversa com nenhum dos dois.
- que dia você vai? Perguntou Diana.
- Hoje à noite. Tem algum assunto urgente que só
possa ser resolvido por mim essa semana? Ou as
demandas podem esperar minha volta?

- Pode ficar tranquila, os seus processos podem
aguardar, não tem nenhuma audiência esses dias, só
mês que vem. O que for em conjunto com Robert
vou encaminhar a ele por e-mail com cópia para
você, como orientado. Mas, quando perguntarem
por você o que vamos dizer? Perguntou Cléo.
- Que fui viajar a trabalho, volto em quinze dias e
não informei a vocês quem era o cliente e nem
onde era a viagem. Combinado?
- Sim. Responderam.
Sai do escritório e fui pra casa arrumar minha mala,
lei apenas o suficiente para os dias que ia passar lá.
Peguei minha mãe e Alice e fomos ao nosso
destino, já chegamos lá por volta das vinte horas,
limpamos os quartos e nos arrumamos para dormir
afinal tinha sido um dia muito desgastante para
mim. Acordei com Alice batendo na porta e me
pedindo para levantar pois o dia estava lindo, olhei
no relógio e já passavam da dez horas, o que era
um susto pra mim, pois nunca dormia até aquele
horário, tomei um banho, escovei os dentes e desci.

Nem sei se tomaria café ou ia esperar pelo
almoço...
- bom dia dorminhoca. Disse minha mãe.
- O que está acontecendo mamãe, você não
costuma acordar esse horário. Perguntou Alice.
- Nada, mamãe está cansada apenas isso. A perna
melhorou? Podemos ir no posto para retirar os
pontos.
- O que vamos comer, estou com fome. Alice
indagou.
- Vamos ao mercado, realmente não me lembrei de
passarmos no mercado ontem antes de vir, mas,
podemos ir agora.
- vou fazer uma lista, assim não vamos perder
tempo. Disse minha mãe.
Peguei a chave do carro trancamos a casa e saímos,
fomos no posto retirar os pontos e depois ao
mercado grande à beira da rodovia, pois assim
realmente acharíamos todos os itens de nossa lista.

Ao voltarmos para casa e começar a desarrumar as
compras para decidir o que fazer para o almoço,
percebi que minha mãe e Alice andavam de um
lado para o outro, como a querer perguntar alguma
coisa, me preparando para as interrogações, disse:
- O que é que vocês duas tem, que tanto andam de
um lado para o outro?
- Desde ontem nós queríamos lhe perguntar, mas
chegamos à noite, fomos limpar a casa e você foi
logo se deitar, vimos que não estava para muita
conversa então preferimos deixar passar pra ver se
nos contava espontaneamente...Disse minha mãe.
- Contar o que exatamente?
- O que aconteceu mamãe? Se você tirou férias,
porque Gustavo não veio? Ele não é seu namorado?
- Sim, é. Mas, eu gostaria de ficar uns dias só com
a minha filhotinha e minha mãe querida. É
proibido?

-Não claro que não. Só achamos estranho ele ter
ligado para mim, para saber de você.
- Hum...Então ele já sabe onde estou. Realmente
com vocês duas e as outras duas do escritório não
se pode ter privacidade. Queria ficar uns dias
sozinha, mas não será possível!
- Não mesmo! Vamos busca-lo porque ele já está lá
no ponto esperando...
- O que? Ele já está aqui??? Poxa, e eu nem fui
comunicada? Tudo pelas minhas costas? Disse já
gritando!
- Você não pediu segredo Morgana! Se queria ficar
sozinha tinha de ter nos dito, não tínhamos como
saber! Disse minha mãe chateada.

CAPITULO VI

Fomos buscar Gustavo no lugar marcado, chegando
lá ele já estava aguardando, de ótimo humor diga
de passagem, com dois sobrinhos dentro do carro.
Acenei para que ele me seguisse, em menos de 10
minutos chegamos em casa, as crianças saíram do
carro aos gritos, Alice fez logo amizade com os
convidados um menino de dez anos chamado
Marcelo, e uma menina de doze chamada Julia. É
engraçado como as crianças logo estão conectadas,
sem frescuras, como se fossem velhos conhecidos.
Gustavo tirou as bagagens do carro e minha mãe
indicou um quarto para ele e outro para as crianças,
eu fiquei sentada na beira da piscina, não queria um
confronto com ele agora, até porque eu gostava
dele muito mais do que queria admitir, e sabia que
ele estava aguardando a oportunidade para me
confrontar. Estava tão mergulhada em meus
pensamentos que nem vi quando Gustavo chegou e
ficou parado ao meu lado...
- Um doce pelo seus pensamentos!

- Hã!? Desculpe nem vi você se aproximando...
- Eu já percebi que quer distância, eu quero apenas
saber porquê. Quando você ia me avisar da sua
viagem?
- Eu não ia avisar, queria tirar uns dias de folga
para pensar, me dedicar a mim...mas, vi que foi um
erro, não posso fugir dos meus pensamentos e nem
tão pouco do que sinto por você, e muito menos
dessa situação com Robert.
- Sabe o que mais eu gosto em você? Sua
sinceridade...Então acreditando na sua sinceridade
quero saber a resposta para uma simples pergunta:
Você tem certeza dos seus sentimentos por mim?
Ou sou para você apenas um escape?
- Tenho certeza do sinto por você, Gustavo; mas,
não posso negar e muito menos fingir que o
sentimento por Robert não existiu e que não me
sufoca as vezes.
- Assim é mais fácil lutar por você, eu não vou
deixar Robert entre nós... Achei uma mulher pela

qual vale a pena lutar e amar, não vou facilitar as
coisas para ele!
Tendo dito isso Gustavo me abraçou e me beijou
ternamente, meu corpo respondeu na hora ao toque
de sua boca; era incrível como eu me sentia
protegida em seus braços, e meu corpo ansiava por
estar entregue a ele sem reservas e sem pudores. Eu
retribui ao beijo e deslizei minhas mãos pelas suas
costas, Gustavo me apertou contra seu peito e pude
sentir o desejo crescendo em seu corpo, sua língua
foi mais exigente dentro da minha boca, enquanto
seus dedos se entrelaçaram em meus cabelos e eu
queria muito mais daquelas mãos...
- É melhor pararmos por aqui, não estamos
sozinhos e as crianças daqui a pouco estarão aqui
na piscina...não me provoque se não vai me
satisfazer. Sussurrei em seu ouvido.
- Desculpe... Não consigo me controlar quando
estou com você, eu te quero de corpo e alma...
Vamos precisar sair pra ter um pouco de

privacidade, você acha que eu vou conseguir ficar
sem te tocar durante quinze dias???
- Eu também não, meu corpo queima de desejo por
seu toque, então por favor, mantenha distância, até
que

possamos

ficar

sozinhos,

nada

de

agarramento...
- eu pego você a noite...
Ao dizer essas palavras as crianças pularam na
piscina, espirando agua por todos os lados. Gustavo
pulou atrás deles para aliviar o volume deixado
pelo desejo existente entre nós. Começou então
uma guerra de água entre eles, Gustavo perecia
criança... e então quando dei por mim ele tinha me
puxado para dentro da piscina de roupa e tudo.
- Muito engraçado! Não podia esperar que eu
colocasse um biquíni? Falei saindo da piscina para
tirar a roupa molhada.
Fui trocar de roupa, coloquei um biquíni vermelho
que deixava meu corpo bem mais bonito, e retornei
para piscina, minha mãe já estava lá tomando sol,

Gustavo e as crianças estavam dentro d’água
brincando. Gustavo lançou-me um olhar de quem
queria devorar-me por inteiro, mas, que devido as
circunstancias não poderia. Ficou um tempo me
encarando até indicar que eu deveria entrar na
água. Quando me aproximei ele abraçou-me e disse
em meu ouvido:
- Você não deveria me provocar desse jeito...depois
quer que eu mantenha o controle e a distância!
- É mesmo? Eu adoraria vê-lo perder o controle...
- não me provoque mulher! Se tirá-la agora dessa
piscina e te levar lá pra cima, todos vão saber o que
iremos fazer!
- Não seja ridículo! Se comporte!
- Vamos mudar de assunto por enquanto... Vamos
sair amanhã, minha irmã está aqui em Atalaia,
quero apresenta-la a ela. Já conheci sua família
quero que você conheça a minha.

- Se é importante para você... que horas pretende
ir?
- Iremos por volta das oito horas, vamos almoçar e
voltamos à noite. Tudo bem para você?
- Tudo bem, vamos apenas avisar as crianças que
sairemos cedo para que não fiquem até tarde
acordadas...
- Vou cuidar disso, quero essas crianças dormindo
cedo...tenho planos para nós mais tarde. Eu quero
você e não vou aguentar ficar quinze dias sem
sentir seu corpo.
- Eu quero só ver se é tudo isso mesmo...
- Ô mulher que gosta de provocar! Depois diga que
não consegue se levantar, que está cansada... se
bem que você tem um folego insaciável!
Não pude dar a resposta que gostaria pois as
crianças se aproximaram de nós, numa guerra de
água, entramos na brincadeira com eles, quando
saíram da piscina já eram por volta das dezenove

horas. Alice, Marcelo, Julia e minha mãe foram
tomar banho para comer pizza, eu e Gustavo
continuamos na piscina. Gustavo se aproximou e
pressionou meu corpo contra a parede da piscina de
modo que fiquei dentro de seus braços sem saída,
começou a beijar meu pescoço. Meu corpo ficou
em chamas devido ao desejo que tinha por ele,
afinal essa era a segunda vez naquela tarde que ele
me provocava... Ele desabotoou a parte de cima do
meu biquíni deixando meus seios livres em contato
com seu tórax, ao ver que meus mamilos estavam
endurecidos ele deslizou sua língua pelo meu
pescoço e colo, fazendo uma trilha que queimava
minha pele; ele segurou meus seios em suas mãos
como se fosse uma concha, deslizando os dedos em
meus mamilos ao mesmo tempo que sua boca
procurou a minha num beijo urgente. Eu não
conseguia pensar em nada além de ter aquele
homem dentro de mim. Sua língua se movia dentro
da minha boca me provocando de tal forma que
desci minhas unhas pelas costas dele... Nesse
momento Gustavo soltou um gemido, e abocanhou

um dos meus seios fazendo movimentos com a
língua em toda sua extensão, enquanto a outra mão
segurava firmemente o outro seio. O desejo era
tanto entre nós que ele já estava no auge de sua
ereção, seu membro estava completamente rijo e eu
podia

senti-lo

pelo

fino

tecido

da

bermuda...tentando recobrar meu auto controle e
com a voz tremula pelo desejo disse:
- Vamos parar por aqui, não quero dar um
espetáculo para seus sobrinhos e tão pouco para
minha filha.
- você me deixa louco...não posso ficar perto de
você

sem

querer

possui-la,

senti-la

por

inteiro...você é uma mulher gostosa demais!
- Também quero muito sentir você dentro de mim,
é muito difícil manter o controle perto de você, mas
nós dois não estamos sozinhos. Quando as crianças
dormirem vamos para o meu quarto.
- Você vai ter de gemer bem baixinho...

- muito engraçado! Já que também vai ter de ficar
bem quietinho...
Ele colocou novamente a parte de cima do meu
biquíni, deu um mergulho e saiu da piscina. Fiquei
ainda um tempo pensando nos acontecimentos, saí
resolvida a me afastar de Robert e de Gustavo por
uns dias, mas lá estava Gustavo me fazendo
perceber o quanto eu estava envolvida por ele...Dei
um mergulho e ao submergir o vi parado na escada
com uma toalha nas mãos...
- Venha, vou dar banho em você! Disse.
- Não. Nós dois sabemos onde esse banho vai
acabar.
- É só um banho, fique quietinha e aproveite.
Gustavo me levou para o chuveiro grande na área
externa próximo a piscina; lavou meu cabelo com
shampoo e ensaboou meu corpo... Tirou a parte de
cima do meu biquíni e passou sabão em meus seios,
descendo suas mãos pelo meu corpo até chegar na
calcinha do meu biquíni, colocou a mão dentro e

ensaboou entre minhas pernas; meu corpo tremia e
era consumido por um fogo que me enlouquecia,
ele parecia se divertir pois olhava dentro dos meus
olhos e sorria...
- Não vou fazer você gozar agora, não assim... Vai
gozar comigo.
Tendo dito isso, tirou a mão de dentro do meu
biquíni, enxaguou meu corpo, me enrolou na toalha
tirando a calcinha do meu biquíni.
- Vá se vestir, o pessoal está nos aguardando para
comer, e estou morrendo de fome!
- Também estou, mas não é de pizza. Sussurrei.
- eu também não e você sabe muito bem disso!
Fui para o meu quarto colocar uma roupa, optei por
um vestidinho leve e solto, por baixo apenas uma
calcinha de renda, ao descer as escadas lá estava
Gustavo me aguardando, segurou minha mão e me
conduziu a cozinha. Nosso lanche foi agradável,
com muita conversa e risadas...depois do lanche

decidimos jogar detetive, lá pelas vinte duas horas
minha mãe levantou e foi dormir sendo seguida
pelas crianças, guardei o jogo, quando Gustavo
perguntou:
- Quer deitar agora?
- Quero sim, vamos fechar a casa.
- Pode subir, fecho tudo e já te encontro.
Fui para o meu quarto, tomei um banho e coloquei
uma camisola de renda preta sem nada por baixo,
fui para a varanda do meu quarto e fiquei lá
olhando o céu, sem pensar em nada apenas
contemplando a lua que naquela noite estava
esplendorosa... Gustavo entrou no quarto, trancou a
porta, foi até a varanda e me abraçou.
- Agora nada vai impedir que eu tenha você em
meus braços!
Ao dizer essas palavras ele me beijou, no início
terno, calmo, depois com uma urgência que parecia
querer devorar-me apenas com a língua. Ao descer

as mãos pelo meu corpo e perceber que por baixo
da camisola não havia nada, pegou-me no colo e
colocou-me sobre a cama, livrando-se rapidamente
do tecido fino, deixando meu corpo nu iluminado
pelo reflexo da lua... Sua urgência era tanta que ele
mesmo se livrou de suas roupas, deitando ao meu
lado nu e com o membro já completamente ereto.
Sua boca deslizou pelo meu pescoço, pousando em
um dos meus seios onde sua língua fazia círculos
em meu mamilo ora mordiscando, ora sugando... o
segurei pelos cabelos a fim de força-lo a beijar-me
novamente e que com isso eu pudesse encaixar meu
corpo no dele, mas não era essa a intenção dele, ao
contrário ele continuou a descer a língua pelo meu
corpo até chegar entre minhas pernas... Gustavo
colocou sua língua quente em meu sexo já úmido
pelo desejo, deslizando lentamente num movimento
rítmico, meu corpo era invadido por ondas de
prazer, da minha boca saíam gemidos e súplicas
para que ele se colocasse em mim...

- Gustavo por favor, eu não...aguento mais, por
favor... quero você agora dentro de mim! Supliquei.
Ao invés de atender meu pedido, ele aumentou a
intensidade da língua em meu sexo, ao mesmo
tempo que apertava minhas coxas... meu corpo
queimava entre gemidos e desejo. Finalmente ele
colocou-se entre minhas pernas e pude contemplar
seu membro rijo, ereto, me penetrando lentamente,
ondas de prazer invadiram meu corpo como se
quisessem me levar ao abismo, eu queria mais,
então entrelacei minhas pernas em sua cintura de
modo que ele me penetrou mais profundamente...
coloquei os dedos em seus cabelos e puxei seu
corpo

ainda

mais

contra

o

meu...Gustavo

intensificou os movimentos de vai e vem,
apertando minha cintura e colocando a boca em
meu seio, sugando, mordiscando e lambendo...
comecei a gemer e contorcer meu corpo sob o
corpo dele prestes a me entregar ao êxtase quando
ele diminuiu a intensidade dos movimentos...

- ainda não, eu quero sentir você um pouco mais,
quente, entregue... eu quero você gemendo mais
um pouco!
Após

dizer

essas

palavras

ele

rapidamente

movimentou-se de modo a mudar nossas posições,
fiquei

sobre

seu

corpo

encaixada

nele

profundamente, Gustavo colocou as mãos na minha
cintura pressionando meus quadris num movimento
de vai e vem, tirei suas mãos dos meus quadris e
coloquei no alto de sua cabeça de modo que meu
corpo ficasse livre para movimentar-se, de início
movimentei-me lentamente e fui aumentando a
intensidade de acordo com os gemidos que ele
dava, ao perceber minhas intenções Gustavo me
pegou pelos braços e virou nossos corpos de modo
que ele ficasse sobre mim outra vez e pudesse
comandar os movimentos... ao ficar sobre mim
beijou-me, sua língua explorando minha boca da
mesma forma como ele se movimentava dentro de
mim... nossos corpos tinham o mesmo ritmo como
se estivéssemos dançando de forma sincronizada...

ele aumentou a intensidade dos movimentos o que
fez com que eu descesse minhas unhas por suas
costas, ele gemeu e juntos chegamos ao êxtase.
- Você me enlouquece, é quente como um vulcão
em erupção... e meu desejo só aumenta!
- Mesmo?
- quer que eu mostre novamente? Estou cheio de
desejo ainda!
- estou contando com isso... ao dizer isso o beijei
docente.
Deitei a cabeça no ombro dele e ele me abraçou,e,
novamente nos entregamos a paixão e ao desejo,
exaustos adormecemos.
Acordei com o sol colocando seus raios sobre
nosso corpo nu. Me inclinei e peguei o celular para
ver as horas, e observei que tinham cerca de trinta
mensagens de Robert, decidi não responder, afinal
eu tinha tirado férias para manter distância dele e
de Gustavo, o que não aconteceu já que Gustavo foi

atrás de mim. Levantei as sete e quinze, tomei um
banho e fui acordar Gustavo, afinal tínhamos um
compromisso com a irmã dele e eu odiava chegar
atrasada.

Me

aproximei

dele

e

o

beijei

carinhosamente...
- Bom dia, dorminhoco! Já está na hora de levantar,
já passam das sete horas e ainda tenho que acordar
as crianças!
- Hum...quem mandou a senhora levantar e vestir a
roupa?
- Vou fingir que não ouvi isso... vou acordar as
crianças, mandar elas se organizarem, fazer o café,
quando eu voltar quero o senhor de banho
tomado... e vestido, porque se continuar assim eu
vou voltar para cama e não vamos a lugar nenhum!
- Acho que não quero me vestir... volte pra cama!
- Muito engraçado, ande logo. Tendo dito isso saí
do quarto e fechei a porta.

Minha mãe e as crianças já estavam acordadas e
prontas tomando o desjejum, estavam alvoroçadas
para saírem.
- Poxa tia que demora, já tem um tempo que
estamos acordados...tio Gustavo já levantou?
Queremos aproveitar o dia ao máximo. Disse
Marcelo.
- Mamãe a senhora já está pronta? Perguntou Alice.
- Sim já estou pronta e já acordei Gustavo... Vocês
já arrumaram a sacola de vocês? Biquíni, sunga,
filtro solar, toalhas??
- Sim. Responderam em coro.
- Alice, onde está sua avó?
- Ela foi a primeira a se arrumar, está na varanda
aguardando.
Ao me virar para ir a varanda, dei de cara com
Gustavo atrás de mim, ele me segurou pela cintura,
me beijou e disse ao meu ouvido:

- Pensei que o café seria servido na cama, por você
nua... quanto mais tenho você em meus braços mais
eu desejo!
- Sim garanhão, tome seu café, esqueceu que
vamos sair? Vou arrumar me sacola e desço já...
você ficará bastante satisfeito a noite...sussurrei
baixinho.
- Mal posso esperar!
Deixei Gustavo e fui ao quarto pegar a sacola, ao
descer ele já estava pronto me aguardando.
Chegamos em atalaia por volta de onze horas da
manhã, as crianças reclamando que estavam com
fome e eu cansada por estar dentro do carro, a casa
da irmã de Gustavo era enorme e ela já estava no
portão nos aguardando. Ao descermos do carro ela
disse:
- Seu ingrato, só assim para me visitar!
- Você falando assim parece que não lhe visito há
anos! Ah propósito, deixa eu apresentar vocês...
Morgana essa é minha irmã Valentina Rodrigues,

Valentina essa é minha namorada Morgana
Ribeiro!
Ela me estendeu a mão e olhou fixamente dentro
dos meus olhos, como se estivesse me estudando...
- Muito prazer, então você é a responsável pelo
bom humor do meu querido irmão! Trate-o bem,
ele é um tesouro para mim e merece ser feliz.
- O prazer é meu, não se preocupe acho que estou
tratando muito bem... Desculpe essa é minha mãe
Maria.
- Muito prazer! Disse Valentina se dirigindo a
minha mãe. Vamos entrar... Marcelo, Júlia, traga
sua amiga, seus primos estão na piscina, vão lá se
juntar a eles.
Entramos na casa e fomos para varanda onde já
tinha um pessoal a nossa espera, o marido de
Valentina, Danilo; dois casais de amigos e um
primo deles chamado Cristian. Foram feitas as
apresentações e quando fui ser apresentada a
Cristian ele ficou me encarando e disse a Gustavo:

- Primo onde você achou essa criatura interessante?
- Porquê? Respondeu rispidamente.
- É uma mulher exótica... disse me olhando
profundamente.
- Vamos mudar de assunto? Cristian é melhor você
se comportar, em falar nisso cadê sua namorada?
Disse Valentina.
- Não tive a mesma sorte que Gustavo... Mas como
disse acho que é uma mulher muito exótica para
ele, e ele não conseguirá acompanhá-la.
- Realmente Valentina, se você tivesse dito que
nosso querido Cristian estava de visita à sua casa
eu teria vindo visita-la em outra oportunidade.
Disse Gustavo a irmã.
Fiquei um tempo observando Cristian, era um
homem muito bonito, tinha a mesma altura de
Gustavo porém era moreno... havia entre eles
algum tipo de rivalidade que eu ia descobrir a
qualquer custo...

- Vamos parar com isso... somos todos família e
Morgana agora também é, que impressão ela terá
de nós? Disse o marido de Valentina, Danilo.
- Acho que eu não tenho de ter impressão nenhuma
a respeito de vocês, uma vez que o objeto do meu
interesse chama-se Gustavo. Disse.
Nesse momento todos olharam em minha direção,
Gustavo me deu a mão e sorriu satisfeito, como
quem diz: essa é a minha mulher.
- Vejo que temos conosco uma pessoa sensata.
Vamos para piscina, as crianças já estão lá há
tempos se divertindo e nós aqui dentro presos, por
formalidades. Gustavo seu quarto está pronto, pode
ir se trocar com Morgana. Maria me acompanhe
vou leva-la para se trocar. Disse Valentina.
Gustavo me conduziu ao seu antigo quarto, a fim
de trocarmos de roupa para a piscina, mas confesso
que tudo que eu estava desejando naquele momento
era ir embora, pois não me agradava nada o modo
como Cristian estava me olhando. Coloquei o

biquíni que havia trazido e uma saída de praia
colorida o que realçava ainda mais minha pele
branca e o tom do meu cabelo... Ao sair do
banheiro e me ver Gustavo soltou um sorriso e
disse:
- Assim você me deixa louco...tem certeza que quer
ir pra piscina? Eu prefiro muito mais ficar aqui
dentro desse quarto e amar você. Ah proposito
adorei saber que sou o objeto de seu interesse...
- Seu primo é um idiota! Mas, há alguma coisa que
eu deva saber?
- Não nada. Porquê?
- Eu não quero ter nenhuma surpresa desagradável
só isso, e minha intuição me diz que terei...
Gustavo

me

beijou

e

saímos

do

quarto.

Encontramos todos reunidos na piscina, mas o que
me chamou a atenção foi a presença de uma loira
de corpo escultural que não estava presente quando
chegamos...vi que a presença da mulher perturbou
Gustavo pois quando a viu tornou seu semblante

sombrio, e apertou minha mão, imediatamente
olhei para ele que me indicou uma mesa bem
próximo onde as crianças estavam brincando.
- alguma coisa com que eu tenha de me preocupar?
Perguntei.
- Não, claro que não.
Cristian veio em nossa direção, com um sorriso
maldoso junto com a loira misteriosa.
- Gustavo não vai cumprimentar Catarina? Ela só
veio porque soube que você estaria aqui.
- Como vai Catarina, deixe que eu apresente vocês,
Catarina essa é Morgana minha namorada.
- Namorada? Gustavo poupe-me, desde quando
você namora com mulher desse tipo?
- De que tipo Catarina? Perguntou Gustavo.
- Gorda. Ela não é o tipo de mulher que fica bem
em qualquer roupa, imagine de biquíni. Vai nos
poupar dessa visão não é querida? Perguntou ela se
dirigindo a mim.

Senti o sangue ferver em meu rosto, Cristian sorria
satisfeito com a situação que havia criado, os
outros estavam em silencio.
- Bom querida, passo a maioria do meu tempo com
Gustavo sem roupas, pois ele prefere assim. Agora
se vocês nos dão licença foi um prazer conhecê-los,
mas já estamos de saída. Respondi dando as costas
e voltando para casa.
Peguei minha sacola e pedi a minha mãe que
chamasse Alice, se Marcelo e Julia quisessem ficar
não era problema meu, minha mãe arrumou a
sacola dela e pegou as coisas de Alice se dirigindo
para o carro; quando minha mãe saiu Gustavo
entrou no quarto e fechou a porta.
- O que você quer? Me trouxe na casa de sua irmã
para que eu fosse humilhada? Eu quero ir embora
agora!
- Calma Morgana! Se eu soubesse que Cristian
estava aqui não teria vindo. Catarina foi namorada
de Cristian e ficou minha noiva...Cristian ficou

muito transtornado e desde então não perde a
oportunidade de me colocar nessas situações.
Catarina foi minha noiva por dois anos e um belo
dia peguei ela com Cristian na cama, e tive vários
outros problemas por causa dela que não valem a
pena lembrar agora. Terminei o noivado e desde
então nunca mais nos falamos, até hoje. Eu jamais
viria aqui se soubesse que eles estavam aqui.
- Quero ir embora Gustavo, mas pode ficar se você
quiser, afinal Valentina é sua irmã.
- Eu vou com você, não tem nada aqui que me
interesse. Disse.
Gustavo deu um passo em minha direção e me
abraçou, quando bateram na porta. Gustavo se
afastou para abrir a porta e eu peguei minha sacola,
quando Valentina entrou no quarto.
- Morgana eu gostaria de me desculpar pelo
comportamento de Cristian e Catarina.

- Não é necessário Valentina, foi um prazer
conhecê-la. O passeio foi ótimo e sua família é
muito acolhedora. Me dirigindo a Gustavo disse:
-

Como lhe disse Gustavo, não precisa me

acompanhar, pode terminar de visitar sua irmã;
venho lhe buscar amanhã, não quero atrapalhar o
encontro de vocês.
- Vou com você. Valentina te vejo depois. Ao dizer
isso pegou minha mão e fomos para o carro.
Cristian e Catarina estavam próximos ao veículo
junto com Danilo, marido de Valentina. Ao nos
verem Catarina e Cristian ficaram com um sorriso
sarcástico nos rosto.
- Já vão tão cedo? Nem almoçaram! Morgana fique
para o almoço, sempre tem muita comida na casa
de Valentina. Disse Cristian com deboche.
- Cale a boca Cristian, porque eu estou prestes a
partir sua cara em duas. Disse Gustavo dando um
passo à frente.

Eu puxei Gustavo pela mão apertando-o, e respondi
a Valentina que havia se juntado a nós:
- Valentina, agradeço o convite para o almoço, mas
estou indo para casa comer a comida mais gostosa
que poderia existir: Gustavo, se é que você me
entende... Ao dizer isso puxei Gustavo para mim e
o beijei.
- Claro que entendo, almoçamos em outra
oportunidade.
Me despedi e entrei no carro satisfeitíssima ao ver a
cara de descontentamento de Cristian e Catarina.
Fiquei o caminho todo em silencio, minha mãe
olhava vez ou outra para mim, pois sabia que eu
estava prestes a explodir de raiva, as crianças
conversavam o tempo inteiro sobre o passeio, Alice
estava radiante pelos novos amigos. Chegamos em
casa por volta das dezoito horas, desci do carro, e
minha mãe fez sinal para que Gustavo esperasse.
- Deixe que ela fique um pouco sozinha. Ela está
com raiva e pode ser cruel quando está assim!

- Tio Gustavo, escute a vovó, minha mãe é uma
pessoa maravilhosa até estar com raiva e afastar
dela as pessoas que ama, eu não sei o que
aconteceu, mas converse com ela amanhã. Disse
Alice.
Fui para o meu quarto e tranquei a porta, não queria
falar com ninguém, muito menos com Gustavo.
Estava com raiva e magoada por ter sido humilhada
por pessoas que nem conheço. Chorei a fim de
colocar pra fora toda raiva que estava fervilhando
em meu corpo, tamanha vontade que tive de bater
em Catarina e foi então que percebi que na
realidade eu estava com ciúmes, sim enlouquecida
de ciúmes por saber que um dia Gustavo transou
com

ela.

Estava

tão

mergulhada

nesses

pensamentos que me assustei ao ouvir o telefone
tocar, atendi sem ao menos prestar atenção em
quem estava ligando...
- Alô!
- Quando é que você ia ter a decência de me ligar??

- Boa noite Robert, é muito bom falar com você
também!
- Está sendo sustentada por homem agora? Não
trabalha mais? Estou precisando discutir com você
os processos!
- Robert, não tenho de ouvir suas insinuações, falou
com minhas assistentes? Pois bem se precisar me
atualizar de algum processo envie um e-mail
detalhando os fatos. Estou de férias e não quero
estragá-las discutindo com você, até porque não lhe
devo satisfações.
- Férias? Ótimo então descanse bastante, pois
quando retornar não terá um dia de paz! Você não
vai ficar com ele! Aproveite com ele enquanto
pode! Ao dizer essas palavras desligou.

CAPITULO VII

Eu estava completamente perplexa, Robert agora
iria infernizar minha vida, como se não bastasse
ficar remoendo em minha mente as palavras
daquela loira sem graça ainda teria de pensar nas
ameaças de Robert. Não vou permitir que ninguém
fique entre mim e Gustavo, nem mesmo Robert!
Tomei um banho quente, perfumei meu corpo,
coloquei um batom vermelho na boca e vesti um
vestido longo de tecido fino e mais nada por
baixo...ia descer e provocar Gustavo, iria fazê-lo
pagar por ter me apresentado aquela loira falsa.
Desci as escadas e fui para varanda, minha mãe,
Gustavo e as crianças estavam jogando, e pararam
de jogar quando me viram.
- Mamãe a senhora vai sair? Perguntou Alice.
- Tia a senhora está uma gata! Leva a gente
também! Disse Marcelo e Julia.
- Minha filha realmente está linda! Disse minha
mãe.

- Obrigada, mas infelizmente não levarei ninguém,
quero ficar sozinha. Mãe não precisa ficar me
esperando, vou levar a chave do portão caso
demore. Tendo dito isso dei as costas e me dirigi ao
carro. Gustavo levantou e me seguiu, antes que
abrisse a porta do carro ele segurou minha mão e
disse:
- Onde você vai? Posso ir também?
- Eu quero ficar sozinha.
- Eu quero ficar com você! Tendo dito isso me
abraçou e me beijou.
Suas mãos deslizaram sobre minhas costas parando
nos meus quadris. Gustavo deixou que a mão
descesse novamente para se certificar que eu não
vestia nada por baixo do vestido, ao confirmar que
meu corpo estava apenas coberto pelo vestido fino,
Gustavo prendeu meu corpo contra o veículo me
beijando

com

mais

intensidade,

explorava minha boca enquanto

sua

língua

suas mãos

puxavam meu cabelo... Por mais que eu quisesse

resistir, meu corpo respondia as caricias na mesma
intensidade...Gustavo se afastou um pouco e
sussurrou:
- Se a sua intenção era me deixar louco de ciúmes e
desejo, conseguiu... então você tem duas opções
entrar no carro e sair comigo para algum lugar onde
eu possa te amar, ou esperar as crianças dormirem
para irmos pro quarto... mas sair sozinha não vai!
Nunca desejei uma mulher como eu desejo estar
com você!
Ao ouvir essas palavras puxei o corpo dele contra o
meu e o beijei, entrelacei meus dedos em seus
cabelos deslizei minha língua em seu pescoço,
desci minha mão pelas costas tirei a camisa dele,
meu corpo estava queimando de desejo e eu estava
pronta para recebê-lo, então me virei abri o carro e
fiz com que ele sentasse no banco de trás, não
estava importando o lugar e sim deixar que ele me
possuísse...Gustavo olhava para mim ao mesmo
tempo surpreso e cheio de desejo, pois nem eu
mesma estava acreditando em tamanha ousadia

vinda de minha parte. Livrei-me da bermuda que
ele estava usando e o deixei livre para mim já que
eu não estava usando nada além de um vestido fino
e solto era mais fácil provocá-lo. Seu membro já
estava rijo e eu me sentei sobre ele encaixando-me
profundamente, prendi seu corpo contra o estofado
do veículo que modo que pude controlar meus
movimentos, de início lentos e aumentando de
intensidade na mesma proporção que ele me
beijava. Gustavo gemia cada vez que eu me
movimentava sobre ele, o que fez com que eu me
movimentasse da forma mais sensual possível, ele
me segurou pelos quadris tentando em vão
controlar meus movimentos de vai e vem, o que
intensificou ainda mais o desejo entre nós...meu
corpo queimava, e era consumido por ondas que
invadiam o meu ser, me movimentei mais rápido
até que gemendo chegamos ao êxtase. Continuei
encaixada nele e com o corpo suado e inicialmente
satisfeito o beijei. Gustavo retribuiu o beijo e
lentamente desceu as alças do meu vestido

deixando meus seios livres onde ele pousou a boca
e começou e fazer carícias com a língua...
- Adorei essa experiência, mas quero deixar o
segundo tempo para ser satisfeito em nosso quarto,
sem pressa... Disse ao ouvido dele.
- Fale novamente...
- O que??
- Nosso quarto... Ah, proposito, você superou todas
as expectativas hoje, quando eu pensoem quanto o
sexo é maravilhoso entre nós, você me mostra o
quanto pode ser gostosa. Acho que você não vai
dormir muito essa noite...
- Eu acho melhor você se vestir e saírmos desse
carro... estou pegando fogo aqui dentro!
- Quero todo esse fogo aceso mais tarde! Disse e
me beijou.
Saímos do carro como duas crianças que estavam
fazendo travessuras longe dos pais, e fomos para
varanda, que estava vazia, entramos em casa e o

pessoal estava vendo filme de terror na tevê, com a
casa toda escura, com direito a refrigerante e
pipoca. Minha mãe ao nos ver disse:
- Já voltaram?
- sim voltamos a rua estava vazia. Disse.
- Então vem assistir conosco, esse filme é
assustador tia. Disse Marcelo.
- Depois fiquem com medo de dormir viu? Falou
Gustavo.
Sentei no chão junto com as crianças e Gustavo
deitou no meu colo. Ficamos assim até o filme
terminar e as crianças dormirem no chão devido ao
cansaço do dia, minha mãe subiu para o quarto
levando as crianças a dormir, Gustavo e eu fomos
limpar os copos e restos de pipoca espalhados no
chão. Terminamos a limpeza, Gustavo fechou a
casa e fomos para o quarto. Entramos no quarto,
Gustavo trancou a porta e disse:
- Vamos tomar um banho, quero você no chuveiro!

Fomos para o banheiro, tirei a roupa de Gustavo
lentamente e apreciando cada parte de seu corpo,
ele abaixou as alças do meu vestido que desceu
lentamente até chegar ao chão, entramos no
chuveiro, a água caindo em nossos corpos já era
por si só uma sensação muito gostosa, mas além da
água, sentiras mãos e a boca acariciando a pele
eram um afrodisíaco natural. Nos amamos mais
uma vez, até que cansados fomos deitar.
Era incrível como os dias passam rápidos quando
se está de férias, ainda ontem estava desarrumando
as malas e agora faltam poucos dias para ir embora.
Levantei por volta das dez horas da manhã, o dia
estava lindo, e pude ouvir a algazarra vindo da
piscina, procurei por Gustavo na cama, mas ele
também já havia se levantado, fiquei ainda um
tempo deitada processando os acontecimentos no
dia anterior e decidi que nem Catarina e nem
Robert iriam interferir entre mim e Gustavo.
Levantei, tomei um banho e resolvi que também
iria para piscina tomar um pouco de sol, afinal

estava branca como uma folha de papel...Optei por
um biquíni estampado em azul tipo cortininha e
calcinha com laterais largas e fio dental. Passei
protetor solar e desci.
Minha mãe estava na cozinha, cuidando de um
lanche para as crianças, ao me ver disse:
- Bom dia, está realmente cansada não? Nunca a vi
dormir tanto tempo!
- Realmente estou cansada...
- Quer conversar sobre o que aconteceu na casa da
irmã de Gustavo?
- Não quero falar sobre o assunto para não ficar
com raiva, a vontade que tive foi de partir a cara
daqueles dois...
- Gustavo também ficou muito chateado.
- Por falar nisso...onde ele está?
- Saiu cedo, disse que ia resolver um assunto e que
voltaria para o almoço.

- hum... ok, então hoje iremos almoçar o que?
- Não sei, eu não quero fazer nada!
- está bem, vou tomar um café, ficar um pouco na
piscina e depois vejo o que fazer...também não vou
ficar me preocupando com isso, comemos qualquer
coisa rápida.
Tomei um café, um pedaço de queijo e fui para
piscina. Minha mente estava enlouquecendo só de
pensar que Gustavo pudesse ter ido à casa da irmã e
encontrar aquela mulher. Marcelo, Julia e Alice
estavam brincando na água junto com minha mãe,
coloquei uma toalha na beira da piscina, molhei
meu corpo no chuveiro e deitei para que pudesse
tomar um pouco de sol, mesmo sem saber onde
Gustavo havia ido, eu estava cheia de ciúmes.
Fiquei um tempo assim deitada, me virando vez ou
outra mas mergulhada em pensamentos que peguei
no sono novamente...acordei com um banho gelado
no meu corpo...

- vem mãe tomar banho com a gente. Disse Alice
ao me jogar água
- Vem tia, a água está uma delícia. Disse Julia.
Antes que eles me matassem afogada resolvi entrar
na água e jogar com eles. Jogamos bola na água e
nos divertimos bastante, por volta das treze horas
Gustavo chegou, trouxe o almoço e estava muito
bem humorado, entrou em casa, arrumou as sacolas
e depois veio se juntar a nós na piscina.
- Vocês não estão com fome não? Trouxe a comida
preferida de todos os jovens: lasanha e pra minha
querida “sogra” eu trouxe camarão.
- obaaaaaaa. Gritaram as crianças.
- não acredito que você trouxe camarão para mim!
Disse minha mãe saindo da piscina e dando um
beijo nele.
Ao ficarmos sozinhos na piscina ele disse:
- você não vai almoçar?

- não estou com fome, pode se juntar a eles, mais
tarde se tiver fome como alguma coisa. Respondi.
- eu quero me juntar a você...
- poderia estar comigo na cama até agora...mas saiu
cedo, de fininho.
- está com ciúmes!
- Eu?
- sim... a rainha do gelo está com ciúmes...
- estou com ciúmes sim, onde você estava?
- Fui encontrar um corretor de imóveis, sobre uma
casa que quero comprar.
- casa?
- sim, uma casa.
Fiquei um tempo em silêncio, não sabia que ele
queria comprar uma casa, fiquei ainda mais
desconfiada e com ainda mais ciúmes...Gustavo
percebendo meu silencio entrou na água, se
aproximou de mim me obrigando a encará-lo.

- o que está lhe incomodando?
- a mim? Nada.
- Achei que estava na hora de ter minha própria
casa, para quando quiser tirar uns dias de férias
com você...quero ficar a dois, e não pedir favor a
minha irmã e você ao seu ex-marido, nem dar
satisfações a quem quer que seja de onde estamos
indo... Então não precisa ficar com ciúmes.
- não estou. Apenas chateada porque você não
estava na cama...
- hum...quer ir pra cama agora?
- não me provoque!
- Provocar? Não, eu quero fazer seu corpo pegar
fogo...ah, proposito você fica linda nesse biquíni
azul...mas, muito mais linda sem ele...
- hum...mal posso esperar para que você o tire!
- não precisa esperar posso satisfazer sua vontade e
tirar agora...ao dizer isso Gustavo me tomou nos
braços e me beijou. Oh, Deus como eu desejo esse

homem! Deixei que ele deslizasse as mãos pelo
meu corpo e desabotoasse a parte de cima do meu
biquíni, meus seios ficaram livres em contato com
seu dorso nu.
- Gustavo, pare...assim eu não consigo pensar, as
crianças e minha mãe estão na cozinha podem vir
pra cá a qualquer momento...
- eu sei, mas é muito difícil tocar em você e não
desejá-la. Ao dizer isso me ajudou a vestir a parte
de cima do biquíni que tinha tirado.
- teremos a noite inteira para saciar nosso
desejo...as férias estão acabando, daqui a cinco dias
iremos embora...
- outras virão...eu não vou deixar você escapar de
mim assim!
- e quem disse que eu quero? Eu gosto de você e
quero ficar contigo.
- o que? Repete novamente!
- hum...não abuse!

Nesse momento as crianças saíram da casa gritando
e se jogando na piscina, passamos o resto da tarde
brincando e nos divertindo, mal sabia eu que o dia
seguinte me reservaria tantos aborrecimentos...
À noite fizemos cachorro quente e pipoca e fomos
para varanda assistir um filme de terror, com
direito a muitos gritos e sustos, realmente estava
me divertindo bastante naqueles dias, e não queria
lembrar que já, já voltaria ao batente. Fomos deitar
por volta de meia noite, as crianças já exaustas de
tanta bagunça. Fui para o quarto enquanto Gustavo
fechava a casa, tomei um banho e coloquei um
baby-doll leve de seda, sem nada por baixo, e fui
para cama. Nesse instante o telefone tocou, não
conheci o número mas, mesmo assim resolvi
atender.
- Alo?
- Quando você vai voltar? Não aguento mais de
saudades! Não vou perder você para ele, eu te amo!
Gritava Robert do outro lado da linha visivelmente
embriagado.

-

Robert,

quando

você

estiver

sóbrio

nós

conversamos, não quero discutir com você! Com
isso desliguei o telefone. Ao me virar dei de cara
com Gustavo parado na porta do quarto com o
semblante frio como uma pedra.
- Pensei que você já tivesse cortado relações com
esse homem!
- você sabe muito bem que tenho trabalhos com ele,
e até que esses trabalhos terminem, nossa
convivência deve ser pacífica. Não há motivos para
ficar chateado, pelo menos eu não vejo nenhum!
- Eu vejo que você ainda gosta dele, caso contrário
já teria passado essas demandas para outro
advogado!
- Gustavo, não seja ridículo! Eu vou prejudicar o
cliente por conta de um idiota? Sou profissional,
não me ofenda! Não vou mais discutir esse assunto
com você, se fosse o contrário dispensaria seus
clientes? Não se comporte como uma criança!
Disse chateada.

- Estou com ciúmes, sei que uma história como a
de vocês não termina assim de uma hora para outra,
ele não vai desistir de você facilmente e eu não
quero um intruso entre nós.
- quem está colocando Robert entre nós é você! E
você tem razão sobre uma coisa, eu amei Robert,
amei...Agora ele não passa de uma lembrança,
entendeu?
- Desculpe... não posso evitar. Eu vejo como ele te
olha, e sei que ele já teve você, e isso me
enlouquece!
- bom, precisa superar isso, porque eu não tenho
interesse nenhum de voltar aos braços ou a cama de
Robert. Não quero mais discutir com você sobre
esse assunto. Dei as costas a Gustavo e fui deitar.
Gustavo ficou um tempo na varanda e depois foi
tomar banho, pude ouvir a água caindo, o barulho
do box de vidro, e a porta do banheiro se abrindo.
Quando

ele

finalmente

deitou,

já

estava

amanhecendo e fingi estar dormindo, pois estava
muito chateada com ele. Gustavo não dormiu a

noite inteira, deitando e levantando, o que não me
deixou dormir também, após várias horas andando
de um lado para o outro, ele finalmente deitou e
adormeceu.
Quando acordei era por volta das seis horas,
Gustavo dormia profundamente e não quis acordálo. Fiquei um tempo deitada, pensando em nossa
conversa na noite anterior, quando voltasse ao
trabalho teria de dar um basta nessas ligações de
Robert.
Levantei por volta das oito horas, tomei um banho,
coloquei um biquíni e fui me juntar com minha
mãe e as crianças na piscina, deixei Gustavo
dormindo, já que ele havia ficado a noite inteira de
um lado para o outro. Minha mãe, Alice, Marcelo e
Julia estavam tomando café na piscina, então fui
me juntar a eles.
- bom dia!
- bom dia! Mãe o que vamos fazer hoje? Pode nos
levar a praia? Indagou Alice.

- seria uma ótima ideia, terminem de toma café e se
ajeitem, vou fazer uns sanduiches para levarmos.
As crianças subiram voando, e eu fui para cozinha
com minha mãe fazer uns lanches para levarmos.
Ao chegar na cozinha me deparei com Gustavo,
tomando café sozinho e bastante abatido.
- bom dia, vou à praia, posso levar seus sobrinhos?
- nem deveria me perguntar isso. Claro que sim!
Não vai me levar também?
- Pensei que quisesse descansar, por isso não lhe
acordei. Eu vi que você não dormiu quase nada.
- Eu vou ficar descansando, vou providenciar o
almoço, minha irmã vem almoçar conosco.
- só sua irmã?
- O convite foi apenas para ela, o marido e as
crianças.
- Voltarei a tempo.

Saí com as crianças deixando Gustavo na cozinha,
minha mãe não quis ir conosco, preferiu ficar com
ele e ajuda-lo. Estava sentindo um aperto no peito,
uma coisa ruim...algo dentro de mim dizia que
aquele almoço me traria muitos aborrecimentos.
Voltamos da praia por volta de meio dia e trinta, e
qual não foi a minha surpresa ao ver que Gustavo
tinha arrumado a mesa próximo a piscina na
sombra do cajueiro! Tudo estava lindo, mas minha
satisfação acabou ao ver Cristian e Catarina junto
com Valentina e Danilo.
- Morgana! Sua casa é realmente linda! Disse
Catarina vindo ao meu encontro.
- Como vai Catarina. A que devo a honra de sua
visita?
- Soube que Valentina e Danilo vinham almoçar
com vocês, e resolvemos Cristian e eu vir também.
- Que ótimo! Seja bem vinda!

Catarina me soltou um sorriso venenoso e se
afastou devagar, indo na direção que Gustavo
estava. Pude ver quando ela o abraçou colocando
seus braços compridos ao redor do pescoço dele,
senti o sangue ferver no meu corpo, ia me
aproximar dos dois quando fui interrompida por
Valentina...
- Me perdoe, não tive como evitar que eles viessem
conosco. Se desculpou ela.
- Não se preocupe, mas, não vou tolerar nenhum
insulto vindo da parte deles, dessa forma sugiro que
você os controle! Disse-lhe dando as costas.
Cumprimentei Danilo no caminho e segui em
direção ao meu quarto.
Ao entrar tranquei a porta, pois queria muito ficar
sozinha. Tomei um banho demorado para que
pudesse relaxar e decidir como iria me comportar
naquela situação. Desde o dia que conheci Catarina
e Cristian que estou mantendo autocontrole, pois
caso contrário parto pra cima dos dois. Fiquei um
tempo deixando a agua cair sobre meu corpo, e

pensando nos acontecimentos...em menos de oito
dias minha vida mudou completamente, um novo
escritório, um novo amor, novos desafios...Quem
diria que eu me entregaria a outro homem que não
fosse Robert? Não sei como pude deixar Gustavo
invadir minha vida desse jeito, sem reservas, a
única coisa que sei com certeza é que gosto dele, e
que ficar com ele me faz muito bem.
Terminei meu banho, e fui decidir o que
vestir...hum não estava com a mínima vontade de
descer e fazer sala para aquelas pessoas, mas, não
poderia fazer essa desfeita com Gustavo até porque
a casa era minha.
Coloquei um vestido de viscose azul e apenas uma
calcinha de renda na mesma cor, não coloquei sutiã
pois a intenção era provocar... arrumei os cabelos e
como toque final um batom vermelho nos lábios...
estava pronta para guerra! Quando abri a porta do
quarto lá estava Gustavo parado prestes a bater, ao
me ver olhou-me inteiramente até pousar os olhos
nos meus quando pude ver o desejo em seu olhar...

- Você sempre me surpreende!
- Porque?
- Quando penso que você não pode ficar mais
bonita, e mais gostosa, sempre me prova o
contrário... está linda!
- muito obrigado. Vamos descer?
- Não, vamos entrar nesse quarto, eu quero você...
eles podem esperar!
Gustavo me tomou nos braços e fizemos amor, ele
estava sedento, era doce e terno, mas também forte,
firme mostrando toda sua masculinidade. Devido
ao desejo intenso entre nós, rapidamente chegamos
ao orgasmo. Tomamos banho juntos e enfim nos
juntamos aos convidados.
- Pensei que você tivesse fugido Gustavo, me
deixou sozinha! Disse Catarina se insinuando.
- Quem não pode em hipótese nenhuma deixa-la
sozinha é seu noivo, Cristian. Ao dizer isso passou

os braços envolta da minha cintura e conduziu-me a
mesa.
- Irmão querido, a mesa está linda, não precisava
ter tido todo esse trabalho por mim.
- Não foi trabalho nenhum, mas era para ser um
almoço em família, não estava esperando penetras.
- Desculpe, foi culpa minha. Não soube dizer não.
Disse Danilo.
- Poxa primo, desde quando a família é penetra?
Perguntou Cristian.
- Desde o momento que primo não é família.
O clima ficou um pouco pesado na mesa, mas
minha mãe começou a conversar sobre novelas,
filmes e generalidade ai o clima se dissipou.
Catarina fitava a nós dois como uma fera, mas ao
encontrar meus olhos disfarçou. A tarde passou de
forma rápida e devido ao clima tenso Valentina
decidiu ir embora mais cedo. Ao se despedirem,

Catarina se pendurou em Gustavo e o beijou na
boca de forma provocante.
- O almoço estava ótimo! Vou esperar você me
visitar como nos velhos tempos...Disse a ele
olhando para mim.
- Valentina, da próxima vez que estiver com visitas
em casa, desmarque o compromisso. Não traga
pessoas indesejadas. Disse ele dirigindo-se a irmã.
Danilo se despediu com um breve aceno, e Cristian
já estava dentro do carro visivelmente irritado.
Fiquei aliviada quando foram embora, não sabia
quanto tempo iria aguentar aquelas provocações.
Comecei a levar a louça para cozinha, a fim de
deixar tudo limpo e dissipar a raiva que percorria
pelo meu corpo.
- Desculpe, se Valentina tivesse me avisado que
eles viriam eu teria dito a ela que não viesse.
- Não se preocupe, mas, da próxima vez que você
deixar que ela te beije, não respondo pelos meus
atos!

- Jamais pensei que esse dia chegaria! A Rainha de
gelo com ciúmes!
- Não sei do que está falando! Eu preciso terminar
de limpar aqui, ainda quero desfrutar da piscina
hoje, as férias acabam amanhã...segunda volto a
realidade!
- Ficaria com você aqui para sempre! Só nos dois...
- Sei das suas intenções! Disse sorrindo.
Limpei a cozinha inteira e guardei os utensílios,
deixando de fora apenas o que usaríamos no dia
seguinte, Gustavo, minha mãe e as crianças
estavam na piscina, então troquei de roupa e me
juntei a eles. A noite comemos pizza e jogamos
dominó até a meia noite, quando fomos deitar. A
noite passou num piscar de olhos, quando acordei
já eram por volta das nove da manhã, Gustavo não
estava mais na cama, resolvi levantar quando ouvi
uma gritaria das crianças na piscina...tomei um
banho, coloquei um biquíni e fui me juntar a eles.
Estavam todos tomando café na piscina, aproveitei

para tomar também. Depois coloquei uma toalha e
resolvi ficar um pouquinho no sol para aproveitar a
manhã. O dia voou e finalmente retornamos para
casa, Gustavo foi levar os sobrinhos para casa já
com passeio marcado para o sábado.
- Mamãe, foram dias maravilhosos, quando vamos
fazer isso novamente? Disse Alice.
- Nas suas férias. Agora eu quero que se comporte
e obedeça sua avó. Sábado mamãe vem pegar você.
Eu te amo. Dei-lhe um longo beijo.
- Mãe, obrigada pela companhia. Sábado venho te
ver. Dei-lhe um beijo também.
Me dirigi para casa pois estava cansada e o dia
seguinte seria um dia longo, para ver todas as
pendencias dos últimos quinze dias. Ao chegar em
casa, Gustavo já estava me aguardando.
- Achou que iria se livrar de mim?
- Pensei que iria para casa dormir.
- Vim dormir com você.

- Dormir de verdade, apesar de querer você demais,
estou muito cansada, exausta na verdade, de
qualquer forma será muito bom dormir em seus
braços.
Entramos no apartamento, e fui guardar a bagagem,
só então lembrei de ligar o celular que estava há
dias desligado, não foi surpresa nenhuma verificar
que tinha cerca de cem mensagens de Robert. Com
toda

agitação

da

semana

me

esqueci

completamente dele, mas meus instintos me diziam
que eu teria muitos problemas pela frente. Tomei
um banho e preparei um lanche, Gustavo estava
deitado no sofá, sonolento...
- Belo adormecido, venha fazer um lanche, depois
cama... você também precisa descansar.
- Que bom, estou mesmo com fome...
- Muito engraçado, você vai fazer seu lanche, tomar
um banho e dormir, amanhã teremos um dia muito
longo pela frente, bom eu pelo menos terei, então
precisamos descansar!

- Não sei se vou conseguir apenas dormir, estando
com você nos meus braços! Tenho desejos urgentes
do seu cheiro, do seu corpo, do seu gosto...
- Gustavo! Pare com isso! Você vai comer, tomar
banho e vamos dormir...sem nenhuma gracinha!
- hum, hum
Fizemos o lanche em silencio, coloquei uma toalha
para ele no banheiro e fui deitar pois sabia que se
ficasse com ele no banho fatalmente faríamos
amor, o que eu queria muito, mas estava realmente
muito cansada...Já estava cochilando quando
Gustavo deitou ao meu lado, me aconcheguei em
seu peito e dormi. Acordei com Gustavo me
beijando...
- Bom dia! Você realmente estava cansada, pois
dormiu profundamente.
- Bom dia. Estava mesmo muito cansada...Mas já
estou revigorada.

- Mesmo? Disse ele colocando as mãos por dentro
da minha camisola e acariciando meus seios. Me
entreguei completamente aquele momento; era
incrível como suas mãos funcionavam como um
combustível para mim, pois meu corpo inteiro ardia
de desejo por aquele homem, me posicionei sobre
ele e o beijei suavemente...
- Vou tomar um banho para apagar esse fogo que
você coloca em mim! Disse me levantando e indo
para o banheiro. Gustavo levantou e me seguiu.
- Achou que ia fugir assim?? Eu quero você agora,
como quis ontem e como quis no dia que te vi na
praia, a cada dia eu te desejo e te amo mais...vamos
tomar banho juntos. Ao dizer isso me beijou de
forma doce e terna. Abriu o box e ligou o chuveiro,
depois tirou minha camisola, minha calcinha e sua
própria roupa. Entramos no box e nos molhamos,
Gustavo ensaboou todo meu corpo, de forma lenta
usando o sabonete como provocação, e eu fiz o
mesmo. Gustavo olhou-me nos olhos e me beijou.
Terminamos o banho e Gustavo me levou para

cama. Era impossível resistir a ele, seu toque, suas
carícias, por mais que eu quisesse resistir, era como
seu meu corpo fosse levado por um furação e eu
não tinha nenhum controle sobre isso. Gustavo me
deitou na cama e colocou-se ao meu lado, deixou
suas mãos descerem lentamente pelo meu corpo até
chegarem a minha cintura, onde se posicionaram e
me apertaram, como ele estava deitado, aproveitei
e coloquei meu corpo sobre o dele, sentei-me em
seu corpo literalmente, hoje seria minha vez de
provocá-lo. Deslizei minha língua pelo seu pescoço
bem lentamente, parei em seus mamilos, de modo a
alternar a língua em movimentos lentos e circulares
e mordidas bem suaves, Gustavo apertava minha
cintura como se fosse quebrar-me ao meio, e lutava
para mudar de posição, prendi minhas pernas em
seus quadris para que pudesse prendê-lo...e fui
descendo a língua por todo seu abdômen, ele
segurava meus cabelos de forma firme, e contorcia
o corpo inteiro... desci ainda mais a minha boca, até
que encontrei seu membro já ereto e o coloquei em
minha boca, Gustavo gemia e contorcia o corpo

inteiro, e eu descia a língua circulando toda a
extensão de seu sexo, Gustavo puxou meu cabelo e
rapidamente colocou-se por cima do meu corpo...
- você sabe como enlouquecer um homem...
Ao dizer isso Gustavo beijou-me, sua língua
explorava minha boca, suas mãos apertavam minha
cintura e minha coxa. Sua boa deslizou pelo meu
pescoço ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que
beijava ele deixava a língua fazer uma caminho de
descida e subida pelo meu pescoço, meu corpo
queimava e eu precisava dele dentro de mim, mas,
ele não tinha essa intenção no momento... sua boca
continuou descendo até chegar ao meu seio,
Gustavo alternava mordidas leves em meus
mamilos, com a língua lambendo e fazendo
círculos...quanto mais meu corpo tremia e eu
gemia, mais ele mordiscava...já não tinha mais
controle do meu corpo, eu desejava aquele toque,
desejava que aquele homem me possuísse, meu
sexo latejava tamanho desejo por ele.

- Gustavo, eu quero você dentro de mim agora!
Pedi.
- Ainda não...
Sua boca tornou a descer até sua língua encontrar
meu sexo, já úmido de tanto desejo... senti sua
língua quente deslizar sobre toda sua extensão,
enquanto dava leves mordidas. Ao sentir sua língua
explorar-me deixei que meu corpo fosse conduzido
ao centro de um furação de sensações, que faziam
todo meu corpo queimar... Entrelacei meus dedos
em seus cabelos e comecei a gemer, Gustavo então
me penetrou profundamente...pude sentir todo meu
corpo preenchido por sua masculinidade, de início
com movimentos lentos, quanto mais ele ouvia
meus gemidos, mais ele aumentava a intensidade
de seus movimentos... entrelacei minhas pernas em
seu corpo, de forma que o conduzisse mais para
dentro de mim, comecei a mover-me na mesma
intensidade que ele, sentia meu corpo vibrando e
queimando ao mesmo tempo...Gustavo gemia e me
apertava, até que nossos movimentos estivessem

no mesmo compasso, aumentamos e intensidade e
juntos chegamos ao orgasmo.
- Gosto de te sentir assim, entregue... É o único
momento que tenho controle sobre você! Disse ele
ainda ofegante.
- Muito engraçado...Disse já me levantando. Nesse
momento o telefone tocou. – Alô?
- Bom dia, como foram as férias? Aproveitou
bastante? A senhora não virá ao escritório hoje
não? O julgamento do Sr. Leone foi marcado para o
dia vinte cinco de agosto. Robert já ligou e
informou que estará aqui as dez horas. Acho
melhor você se apressar pois já passam das oito
horas. Disse Cléo do outro lado.
- Vinte cinco agora? Faltam duas semanas
apenas...Estarei ai por volta das nove e trinta, não
se preocupe. Até mais. Desliguei o telefone, e fui
providenciar uma roupa para me arrumar.
- Aonde vai?

- Tenho que estar no escritório antes das dez. O
julgamento do Sr. Leone foi marcado para agora
dia vinte cinco, preciso me preparar. Dizendo isso
dei um beijo nele e fui tomar banho.
Ao sair do banho Gustavo estava dormindo
tranquilamente, então não quis acordá-lo. Deixei
um sanduiche e suco, para quando ele acordasse, e
uma mensagem para que nós almoçássemos juntos.
Cheguei no escritório as nove e quinze e fui
recebida com festa pelas minhas assistentes que
queriam saber tudo sobre as férias.
- Então, conte, Gustavo é tudo isso que nós vemos
de bom?
- Sim, é tudo de bom. Agora traga o processo do Sr.
Leone, daqui a pouco Robert estará aqui e não
quero demorar nessa reunião mais que o necessário.
Cléo me deu a caixa do processo imediatamente, e
fui para minha sala, as dez horas em ponto ela ligou
avisando que Robert já se encontrava à minha
espera, então mandei que ela o conduzisse a minha

sala. Robert entrou e trancou a porta, naquele
instante percebi que teria problemas, mas tentei
levar a conversa pro nível mais profissional
possível.
- Bom dia Robert, Como está?
- Estou bem, se divertiu bastante nas suas férias
com aquele idiota?
- Vamos conversar sobre o processo, ou sobre
minha vida particular, que diga de passagem não é
da sua conta.
- Nós vamos falar sobre esse assunto, até que
perceba que a melhor opção para você sou eu... Eu
te amo, e não vou deixar que ele fique entre nós!
- Robert estou cansada dessa conversa, cansada...
se veio para discutirmos a defesa do julgamento
ótimo, estou aqui para isso, mas se foi para falar
sobre meu relacionamento com Gustavo, é melhor
que você saia agora!

- Vocês estão namorando a uns vinte dias? E já se
amam? Me poupe Morgana! É para rir? Nós
tivemos um relacionamento de nove anos, forte,
intenso, e você quer que eu acredite que acabou,
assim do nada?
- Do nada Robert? Você fez com que ele acabasse.
Só estava disponível para mim, quando era
conveniente para você, ou quando queria sexo. Eu
não quero mais um relacionamento assim, e, não
quero mais você! Ao dizer isso, me levantei e fui
até a janela.
- As coisas não funcionam assim Morgana. Eu
quero você, e vou tornar sua vida um inferno, que
que veja o erro que cometeu e volte para mim...sei
que seu corpo ferve ao meu toque e vou provar pra
você agora!
Robert veio em minha direção e me tomou nos
braços, começou a beijar-me, seu beijo era urgente,
misto de raiva, desejo e amor...fiquei presa entre a
parede e o corpo dele de modo que mesmo me
debatendo não conseguia empurrá-lo, suas mãos

estava presas em minha cintura, firmes, apertando e
puxando meu corpo ainda mais ao encontro do
dele, quando ele se afastou um pouco depois do
beijo dei nele uma bofetada, exprimindo toda raiva
que estava sentindo naquele momento.
- Me solte Robert!
- Não vou soltá-la até que diga que ainda tem bem
lá no fundo um sentimento por mim, e que esse
caso é passageiro.
- Não posso dizer isso! Eu não quero mais você
Robert! Não mais. Mendiguei seu amor, seu
carinho, sua companhia... a única coisa que você
fez foi me usar, sim isso mesmo, me usar, nada
mais.

Nunca

houve

de

sua

parte

nenhum

sentimento em relação a mim, que não tenha sido
sexo...quando você queira sexo sabia muito bem ir
atrás de mim, quando estava satisfeito eu não
existia mais... eu quero mais que sexo Robert,
quero reciprocidade e você não sabe o que isso
significa! Agora me solte!

Gustavo bateu na porta, ao ver que a mesma estava
trancada começou a empurrar e a gritar que eu
abrisse a porta. Robert continuou a apertar meu
corpo contra a parede e tentar me beijar a força.
- Robert me solte para que eu abra a porta, vamos
evitar brigas desnecessárias.
- Estou disposto a brigar com qualquer um por
você! Não vou facilitar as coisas para ele, não vou
Morgana!
Gustavo arrombou a porta, ao ver que estava presa
nos braços de Robert, Gustavo partiu para cima
dele e ambos começaram a brigar, foram socos e
pontapés para todos os lados...a minha sala ficou
praticamente destruída, parecia uma zona de
guerra, o processo do Sr. Leone espalhado por
todos os lados, ao ver a destruição ao redor gritei:
- Parem com isso agora!
Ambos ficaram parados me olhando... se soltaram,
endireitaram

suas

roupas,

ambos

sangrando...pareciam uns bárbaros.

estavam

- Robert, eu quero que você vá embora, agora! Eu
vou arrumar minha sala, catar os papeis do
processo, e mando minha secretária ligar pra você.
Agora saia!
- Gustavo sente, precisamos conversar!
Acompanhei Robert até a saída e tranquei a porta
de entrada já que minha sala não tinha mais porta.
Ao voltar para minha sala, pude perceber Cléo e
Diana comentando a surra que Robert tinha levado
e ajudando Gustavo com os curativos.
- É bonito esse comportamento Gustavo? Vocês
pareciam dois bárbaros e não dois advogados!
Você perdeu o juízo? Eu poderia esperar esse
comportamento de Robert mas de você, não!
- O que queria que eu fizesse? Fiquei louco de
ciúmes ao ver você nos braços dele! Não tenho
sangue de gelo, perdi o controle. Desculpe, não vai
acontecer novamente.
- Eu vou almoçar, e vocês três, sim, os três vão
ficar e arrumar toda essa bagunça...quando eu

voltar quero todos os dados do processo e minha
sala toda arrumada!
Peguei minha bolsa e saí. Jamais pensei em minha
vida passar por uma situação como esta, fiquei com
meu coração em pedaços por ver Gustavo
sangrando, mas não ia tolerar de forma alguma esse
tipo de comportamento, pareciam bárbaros! Dirigi
várias horas, até ir a um lugar perto da praia para
almoçar e depois ver o mar. Não sei quanto tempo
fiquei sentada olhando para o mar e pensando, mas
quando dei por mim já estava escuro... paguei a
conta e fui para casa. Ao chegar em casa encontrei
Gustavo no sofá, extremamente abatido.
- Porque você faz isso?
- Faço o que, Gustavo?
- Some, toda vez que se chateia, desliga o
celular...você

sabe

a

angustia

que

esse

comportamento me causa? Passam mil coisas na
minha cabeça, liguei várias vezes e o telefone

desligado... Tenho medo de perder você, eu nunca
gostei de ninguém assim, como gosto de ti.
- A única pessoa que pode me separar de você, é
você mesmo. Estou me esforçando o máximo, mas
eu gosto de me isolar, ficar sozinha quando preciso
pensar... Sem interferências... Você se comportou
como um bárbaro caindo nas provocações de
Robert. Passou pela sua cabeça que eu pudesse me
defender? Ou por acaso achou que eu estava
gostando de ser agarrada por ele? Já o tinha
esbofeteado, e ele já estava para ir embora quando
ouviu sua voz e resolveu provocá-lo e você caiu
direitinho. Eu não quero que se rebaixe e caia nas
provocações dele entendeu?
-Sim, entendi. Você está coberta de razão. Me
descontrolei desculpe.
Me abaixei e me coloquei entre as pernas dele e o
beijei docemente, fui além do que me permitia, e
acariciei seus cabelos, nos abraçamos e ficamos um
bom tempo abraçados em silencio. Aquele abraço
dizia mais do que milhões de palavras, nos dava a

certeza de que estaríamos juntos e um apoiaria o
outro.
- Agora vá tomar um banho, o dia foi longo e
cansativo... vamos fazer um lanche e deitar. Estou
cansada também.
Gustavo foi tomar banho enquanto eu preparava
uma refeição para nós, estava chateada com ele, por
isso não permitiria intimidade até porque se ele me
tocasse eu não aguentaria resistir, tamanho
sentimento que estava nutrindo por ele. Quando
terminei de preparar o lanche, fui tomar banho,
Gustavo já estava deitado apenas coberto pela
toalha, entrei no banheiro e tomei meu banho, ao
sei vesti uma camisola leve e uma calcinha de
renda por baixo, nada que me apertasse ou me
sufocasse, ao sair do banheiro Gustavo estava
cochilando, então o chamei:
- Vamos comer alguma coisa, depois você
descansa.

- hoje irei pra casa, vou fazer a mala. Amanhã à
tarde viajo para cuidar de um litigio fora do estado.
- Não vai dormir aqui?
- Não. Vou arrumar a mala e descansar... se ficar
aqui, não vou conseguir dormir...
- Está bem, venha pelo menos comer alguma coisa,
depois você vai embora se ainda quiser ir.
- Querer não quero, mas preciso.
Fizemos o lanche em silencio, lavei a louça e
Gustavo foi trocar de roupa, iria realmente para
casa...Fiquei um tanto chateada, mas talvez fosse
melhor ele ir do que se sentir rejeitado. Ao
acompanha-lo até a porta perguntei:
- Volta quando?
- Não sei... Está com saudades?
- Gostaria que ficasse, mas, como é trabalho e
precisa ir, que Deus acompanhe e dê tudo certo.

- Estarei de volta no sábado, serão apenas quatro
dias. Ao dizer isso Gustavo me beijou e partiu.

CAPITULO VIII

Senti naquele momento um aperto no peito, uma
dor, como se aquela fosse a última vez que ele iria
me beijar...Aquela foi a pior noite de minha vida,
não consegui dormir direito, revirando o tempo
inteiro na cama com a mesma sensação ruim, ao
amanhecer, tomei banho e fui trabalhar, os dias que
se seguiram foram muito agitados e longos, o
julgamento do Sr. Leone era complexo, e não via
caminhos para absolvição dele... se até eu tinha
dúvidas de sua inocência, imagine o júri. Tentei
fazer as alegações o mais claras possível, tentando
implantar ainda mais aquela dúvida, talvez com a
dúvida ele fosse inocentado. Me encontrei com
Robert várias vezes para discutirmos as alegações,
porém em nenhum momento ele tocou no episódio
ocorrido. Na sexta feira, saímos do escritório por
volta das 23 horas e estávamos nos tratando com
muita cordialidade, até que Robert resolveu tocar
no assunto da briga entre ele e Gustavo.

- Morgana, gostaria de me desculpar pelo meu
comportamento lamentável na segunda feira.
- Nem lembro mais desse assunto Robert, só quero
que esse episódio não se repita.
- Não vai acontecer novamente, vou lutar por você
de forma honesta e como um homem sensato.
- Não vou voltar para você, e sabe disso, não sei
porque insiste.
- vou esperar até o final. Ao dizer isso deu as costas
e entrou no carro.
Fui pra casa, a semana tinha sido cansativa, mas
produtiva. Estava com saudades de Gustavo, já que
só nos falamos na quarta feira, mensagens em
whattsApp não valem para matar a saudade, mas a
voz... Ao abrir a porta do apartamento encontrei um
envelope no chão, provavelmente fora colocado por
baixo da porta, e estava endereçado a mim, tranquei
a porta e sentei para abrir o envelope, pois tinha
certeza que minha vida seria outra ao abri-lo.
Dentro do envelope tinham fotos de Gustavo e

Catarina, se beijando, na cama e nus provavelmente
após terem feito sexo. Tinha também um disco de
DVD onde estava escrito: “divirta-se”. Ao colocar
o no DVD para assistir, fiquei chocada ao perceber
que era Gustavo e Catarina fazendo sexo. Meu
corpo foi invadido pelo ódio, pela magoa, pelo
rancor, chorei tanto que adormeci no sofá de tanto
chorar. Aproveitei o fim de semana para ir
visitarKristine que defendeu Gustavo, dizendo que
eu deveria dar a ele a chance de se defender, mas,
ela como minha amiga fez seu papel, me acolheu e
deixou que eu ficasse sozinha e chorasse, a final era
a única pessoa que já havia me visto chorar e eu
não me importava. Voltei para casa na segunda
feira cedo e fui imediatamente para o escritório,
chegando lá por volta das dez horas. Peguei o
processo para dar uma última revisada, quando
Cléo informou que Gustavo já tinha ido me
procurar duas vezes e mandou que ela o avisasse
quando eu tivesse chegado. Mandei que ela
avisasse, peguei o envelope e coloquei na mesa de
centro. Iria acabar com aquele romance de uma vez

por todas. Gustavo entrou na sala, lindo como
sempre, mas abatido, veio em minha direção e me
beijou. Percebendo que eu não tinha retribuído ao
beijo disse:
- Estava morrendo de saudades. O que aconteceu?
- Você não sabe realmente o que aconteceu? Tem
certeza Gustavo?
- Não, eu não sei porque você está assim zangada.
- Sente, esse envelope é para você. Acho que
mandaram para mim por engano... Ah, proposito
tem um CD ai também, aproveite o notebook para
ver o filme é muitíssimo interessante!
Ao ver as fotos Gustavo ficou pálido, seu rosto não
tinha expressão nenhuma, era como se ele não
estivesse acreditando no que via, como se tivesse
visto um fantasma. Abriu notebook e colocou o
CD.Ao ver o vídeo Gustavo ficou ainda mais frio,
com o semblante mais pálido e duro.
- Não sei como e quando isso aconteceu.

- Não sabe? Ótima desculpa! Mas, me responda
uma coisa, e não minta, Catarina foi viajar com
você?
- Não. Mas nos encontramos lá. Assim como
Cristian, Valentina e Danilo. O Litigio em questão
envolvia a todos. A partilha dos bens do meu pai e
do pai de Cristian.
- Então agora sabemos, quando e como aconteceu.
Só fico chateada, porque não me disse que iria com
ela?
- Mas, não fui com ela, eu cheguei depois... nem
sabia que ela estaria lá, Cristian a levou!
- Mas quem aparece nessas fotos com ela, é você
Gustavo! É você!
- Eu sinto muito que tenha visto essas fotos, esse
vídeo, mas não sou eu... eu não sai com ela, tenho
certeza disso!
- Não sente mais do que eu, tenho certeza.

Nesse instante Valentina e Catarina entraram no
escritório. O semblante de Catarina era de
satisfação, pois ela sabia que havia atingido seu
objetivo.
- O que você fez Catarina? Gritou Gustavo.
- Não sei do que está falando.
- Gustavo o que houve, porque está assim?
Perguntou Valentina.
- Veja por si só Valentina. Eu perguntei a você o
que Catarina fazia em uma viagem que só tinha
membros da família, uma viagem que tinha como
finalidade resolver o assunto do inventário. Não era
uma viagem de lazer. Agora sei o motivo que ela
quis acompanhar Cristian...Eu só não sei como ela
fez. Estendeu a mão e entregou as fotos e o vídeo
para Valentina.
- Catarina, o que significa isso? Como você pode?
O que você quer com isso afinal? Perguntou
Valentina.

- O que quero já consegui. Dormir com ele.
Morgana vai sair de cena... Não terei mais de aturar
Cristian.
- Não quero mais ouvir uma palavra sobre isso.
Quero que saiam do meu escritório. Até o início do
mês vou arrumar outra sala, e desocuparei a sua
Gustavo, pode ficar tranquilo. Dei as costas a eles a
fim de indicar que a conversa havia acabado.
Quando saíram, chamei Cléo e Diana a minha sala.
- Vocês ouviram e viram o que aconteceu não é?
- Sim, responderam as duas. – Mas, você realmente
acha que ele dormiria com ela? Perguntou Cléo.
- Não sei. O que sei é que estou com raiva, e muito
magoada. Vou trabalhar em casa esses dias. Caso
precisem de alguma coisa, me liguem ou podem
aparecer lá. Enquanto isso preciso que procurem
outra sala para nós. E nenhuma palavra mais sobre
esse assunto. Se Robert ligar querendo marcar
horário, marquem e me avisem que venho aqui para

me reunir com ele, não quer ele aparecendo em
minha casa. Fui clara desta vez?
- Sim. Responderam em uma só voz.
Arrumei minhas coisas e fui para casa. Não queria
mais ver Gustavo e nem cruzar com ele. Não queria
saber de Robert. Não deixaria nunca mais outro
homem se aproximar de mim novamente. Para que
eu não saísse do escritório Gustavo fez um contrato
de locação, e eu passei a ser inquilina dele, deixei
todas essas responsabilidade a cargo de Cléo, que
pegou o contrato para que eu assinasse e depois
devolveu a ele assinado. Mensalmente meu
escritório pagava uma quantia pelo aluguel. Foi
uma solução agradável, pois a sala era ampla e
meus clientes já estavam acostumados com o
endereço.
O julgamento do Sr. Leone foi difícil, levou cerca
de cinco dias, mas graças ao bom trabalho feito por
mim em implantar dúvidas nas provas da
promotoria, consegui inocentá-lo. Fiquei muito
satisfeita com o resultado. Com esse processo

minha carreira tinha se solidificado, enfim estava
sendo reconhecida pelo meu trabalho. O tempo
passou rápido e quando percebi já haviam passado
mais de um ano que havia recebido as fotos. Nesse
período consegui mais clientes, me tornei uma
advogada bem sucedida, atuei junto com Gustavo
em vários processos, sempre em lados opostos,
ganhei umas vezes, outras ele ganhou, e, eu pude
perceber o quanto o amava. Já estávamos próximos
das festas de final de ano, então resolvi encerrar as
atividades do escritório no meu aniversário e
retornar apenas no ano seguinte.
Aquela semana tinha sido intensa por conta do
recesso que iniciava sempre próximo ao meu
aniversário, passei a manha toda na rua e quando
voltei ao escritório Kristine me aguardava...
- Morgana, vamos sair no seu aniversário?
Perguntou ela.
- Não sei se quero comemorar aniversário. Não
tenho ânimo algum para comemorações.

- Eu sei que você não quer falar sobre o assunto,
mas não acha que foi muito dura com Gustavo?
Você não deu a ele chances de se defender!
- Defender? Contra provas e fatos não há
argumentos! As fotos e o vídeo provam por si só.
- Provam o que? Perguntou Kristine.
- E se ele for inocente? E se todas aquelas provas
tiverem sido adulteradas para que ele parecesse
culpado? Disse Cléo.
- Você sabia que sempre ele vem aqui quando você
não está para saber notícias suas? Que ele tem
contato com sua mãe e sua filha? Você é tão
inteligente para umas coisas e tão ingênua em
outras! Mande investigar, você deve a ele o direito
da dúvida! Gritou Diana.
- Vocês estão parecendo advogadas dele!
- Você mesmo ensinou a nós duas que provas
podem ser fraudadas. Que a verdade deve ser

perseguida. E se ele for realmente inocente como
diz? Disse Cléo;
- Se ele for inocente a verdade vai aparecer, e tudo
estará resolvido.
- Mas, ele não vai perdoar você por não ter
acreditado nele. Morgana, você acreditou em
Catarina rápido demais! Disse Kristine.
- Esse assunto está encerrado! Não quero mais falar
sobre isso. No dia vinte, venho ao escritório para
arrumar os processos do ano seguinte e quando
acabarmos podemos sair e beber, combinado? Até
lá não quero mais ouvir uma palavra sobre esse
assunto, nenhuma fui clara Kristine?
- Ok. Responderam.
Fiquei pensando no que elas disseram, será que me
deixei cegar assim tão loucamente? É verdade que
logo depois Robert ficou me ligando, marcando
encontros vindo ao escritório todo dia para me
assediar, mas desistiu, no momento que percebeu
que não havia de minha parte mais nenhum

interesse nele. E ele me disse que eu estava fria,
seca, como se estivesse morta. E era dessa forma
que eu me sentia, morta. Tentei ocupar minha
mente com outros assuntos, a noite iria ao cinema
com Alice, e prometi a ela que viajaríamos no
Natal e Ano Novo, só retomando após as festas. A
semana passou tranquila e eu percebi que faziam
exatamente um ano e quatro meses que eu não
tinha nenhum contato pessoal com Gustavo, apenas
profissional, mas meu corpo e meu coração sentiam
muitas saudades dele.
Finalmente chegou dia 20, dia do meu aniversário...
o ano estava começando para mim naquele dia,
resolvi então que seria um dia esplendoroso...
levantei as sete, tomei um banho relaxante e me
vesti para causar... escolhi um vestido justo com a
parte do seio recortado, valorizando meus seios... O
vestido era florido em tons de vermelho, preto e
azul. Ao vesti-lo e me olhar no espelho adorei o
resultado. Para completar uma plataforma preta. Ao
chegar no escritório um bolinho e os famosos

parabéns... eu só não contava que Gustavo me
deixaria um presente. Quando Cléo me entregou a
caixa e o envelope, e senti o perfume dele um frio
percorreu todo o meu corpo e o desejo por ele me
invadiu novamente, imediatamente desejei vê-lo e
esquecer tudo que havia acontecido. Ao abrir a
caixa tinha um conjunto de colar e brincos em
gotas de safiras muito lindo. Na carta Gustavo dizia
o seguinte: “Morgana, estou indo para França, irei
trabalhar lá por seis meses. Nesse tempo que nós
estivemos separados pude pensar em tudo que
aconteceu, e pela primeira vez percebi que sua
amiga Kristine tinha razão em uma coisa: você não
confia nas pessoas... Espera sempre o pior delas, é
uma ótima advogada com estranhos, mas não
consegue perseguir a verdade quando se trata de
você, ou de pessoas próximas... É horrível lembrar
em como você me acusou e sentenciou sem me dar
o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Acreditou no que lhe era mais fácil acreditar, que
eu era um canalha e que não merecia o direito a
dúvida... o interessante é que você perseguiu a

dúvida e lutou por ela até o último instante para
defender o seu cliente Leone, conseguindo que ele
fosse absolvido, mas não lutou para defender-me.
Amei você no dia que lhe conheci, e amo até hoje,
mas, não consigo superar a dor de saber que você
não acreditou em mim, em nenhum momento... a
dor de saber que é mais fácil para você afastar as
pessoas do que lutar por elas. Eu não poderia partir
sem me despedir e desejar felicidades no seu
aniversário. Espero que você aprenda que todos
têm direito a defesa, e que não se deve condenar
ninguém sem que estejam esgotadas todas as
chances do indivíduo provar ser inocente, e de se
descobrir a verdade. Com amor. Gustavo”. Ao
terminar de ler aquela carta, desabei a chorar, de
dor, de remorso, e por ter perdido o único homem
que amava de verdade.
- Calma Morgana. Você pode ir atrás dele. Disse
Diana me abraçando.
- Tome uma atitude, não é errado estar enganada, é
errado ser orgulhosa. Ele é inocente, temos certeza

disso. Não importam as fotos. Vá atrás dele, diga a
ele que você o ama. Disse Cléo.
- É tarde demais, ele jamais vai me perdoar por não
ter acreditado nele.
Entrei na minha sala e guardei o presente que
Gustavo havia me dado, quando Diana entrou na
sala dizendo que tinha uma senhora querendo falar
comigo. Mandei que entrasse.
- Morgana?
- Sim, em que eu posso lhe ajudar?
- Sou Helena, a mãe de Catarina. Preciso conversar
com você.
- Desculpe, não acredito que tenhamos nenhum
assunto a conversar. Nada que envolva Catarina é
de meu interesse.
- Mesmo assim, vou conversar com você. Catarina
sempre foi uma jovem problemática, que sempre
teve tudo que desejou. Nunca trabalhou, começou a
estudar e largou a faculdade para viver uma vida de

glamour, sempre teve seus luxos bancados por mim
e pelo pai, e eu tenho consciência que nossa
omissão em relação a ela fez com que se tornasse
esse ser humano nefasto. Catarina arruinou
Gustavo uma vez e não vou permitir que faça isso
novamente...há uns cinco anos quando ele se
envolveu com ela, Catarina quase fez com que ele
tivesse a licença cassada. Gustavo sofreu processo
disciplinar,

foi

suspenso

e

graças

a

Deus

inocentado, mas tudo por culpa de Catarina. Ele
sempre foi um ótimo advogado, mas se deixou
levar pelo amor que sentia por ela e pelas tramas
que ela armava. As fotos são falsas, ou melhor, não
são desse período, são da época que eles
namoraram, o vídeo também. Ele nem sabia que
Catarina fazia essas coisas, na realidade ela
mandava tirar fotos de todos os homens que ela
tinha relações sexuais para depois extorqui-los. No
caso de Gustavo ela usou para destruir o namoro de
vocês dois.

- Ela destruiu a minha vida, e me afastou do único
homem que realmente amei. Mas não sei como essa
informação pode mudar alguma coisa.
- Acho que pedir desculpas a ele muda tudo. Mas
essa é uma coisa que só você pode fazer. Eu desejo
que você repense e vá atrás dele. Gustavo é um
homem excepcional e merece uma mulher que o
faça feliz. E mais uma vez desculpe.
Helena saiu sem olhar para trás, devia ter sido
muito difícil para ela vir aqui e me dizer essas
coisas, Gustavo deve ser realmente um homem que
todos admiram e respeitam. Eu precisava sair e ver
o mar, pra decidir que atitude tomar; mais tarde,
encontraria as meninas. Avisei a Cléo que
precisava sair e que voltaria as dezessete e trinta
para busca-las. O que eu não sabia é que elas
também tinham seus planos de juntar nós dois
novamente. Fui a praia, e caminhei pela areia,
sentei numa barraca e fiquei a olhar o mar. Sempre
fui muito dura em relação aos meus sentimentos,
tornei-me fria como gelo, pois era muito mais fácil

não sentir nada... essa era a primeira vez na minha
vida que eu não sabia o que fazer. Voltei ao
escritório no horário marcado, Cléo, Diana e
Kristine já estavam prontas e me disseram o lugar
que gostariam de ir.
- Morgana lembra aquele restaurante com música
que Gustavo nos levou no dia da mudança?
Queremos ir lá, dá pra beber e dançar no mesmo
lugar, sem contar que tem homens lindos. Disse
Diana.
- Por mim tudo bem, vamos lá então.
- Vamos no meu carro, hoje é seu dia, então pode
beber a vontade, depois te levo para casa. Disse
Kristine.
- Olha como estou bem, tenho até motorista agora.
Respondi.
- Morgana, ligue para Gustavo, você ainda pode
impedi-lo de ir embora. Disse Cléo.

- Deixe de ser orgulhosa criatura, você o ama!
Porque você age assim? Perguntou Diana.
- É mais fácil para ela fingir que não sente, e que
não se importa, mesmo morrendo por dentro...Disse
Kristine.
- É melhor irmos. O Que está feito, está feito.
Disse.
Chegamos no restaurante por volta das dezoito e
trinta, esperei Kristine estacionar o carro enquanto
Cléo e Diana entraram a fim de escolher uma mesa
bacana.

Quando

entramos,

elas

já

estavam

instaladas na mesma mesa que ficamos quando
estivemos lá a primeira vez. Chamamos o garçom e
eu pedi minha primeira bebia da noite, uma dose de
whisky, precisava de uma bebida forte a fim de
abafar a dor que eu estava sentindo. O restaurante
começou a ficar cheio e a banda começou a tocar,
Cléo e Diana foram para pista de dança Kristinee
eu

continuamos

movimentação.

Elas

sentadas
dançaram

músicas e voltaram para mesa.

observando
umas

a

quatro

- Estou exausta! Preciso descansar um pouco. Disse
Cléo.
- Eu também, acho que estou ficando velha. Disse
rindo Diana.
- Estou morta então, porque nem fui lá.
- Vou pegar umas cervejas para nós. Disse Kristine.
Mal pude acreditar em meus olhos quando vi
Kristine voltando para mesa acompanhada de
Gustavo segurando o balde com as cervejas...
Como eu amava aquele homem! Queria correr e me
jogar em seus braços.
- Está na hora de resolverem o que não foi
resolvido ano passado. Essa palhaçada de vocês
tem de acabar. Kristine e eu arrumamos esse
encontro porque sabemos Morgana que você é dura
demais consigo mesma, e muito orgulhosa para
ligar pra Gustavo. Disse Cléo.
Fiquei em silencio, elas estavam cobertas de razão.
Foi mais fácil para mim acreditar nas fotos do que

dar a ele uma chance de se defender, e dar a mim
mesma uma chance de amar. Foi mais fácil para
mim afastá-lo do que lutar por ele.
- Oi, Morgana. Não poderia viajar sem vir
parabenizá-la. Meus parabéns! Disse Gustavo.
- Obrigada. Você viaja quando? Perguntei.
- Depende.
- Depende de que?
- Do que você vai me dizer.
- O que quer que eu diga?
- Que se enganou, que quer que eu fique.
- Meu deus do céu! Vocês dois vão ficar nessa
conversinha? Diz logo que se enganou Morgana,
pede desculpas por não ter acreditado nele, diga
que você o ama, como disse a nós! Gritou Diana.
- Eu amo você Gustavo, me enganei a seu respeito,
eu deveria ter procurado a verdade... mas sempre
foi mais fácil para mim ser indiferente. Eu não

sabia o que fazer, estava dominada pelo ódio de
Catarina, pela raiva das fotos, então deixei que meu
antigo eu, frio e distante me dominasse. Eu não
quero que vá embora, quero que fique comigo,
eu...eu...
Não consegui mais dizer nenhuma palavra e desatei
a chorar, Gustavo me abraçou, e me beijou
docemente...meu corpo todo estremeceu, o desejo
tomou conta de mim como no dia que o conheci,
então retribui ao beijo e ao abraço.
-

Eu

não

quisesse...Amo

poderia
você,

deixá-la
quero

mesmo

você

mesmo

que
à

distância, não vou deixá-la. Meninas se importam
se eu levar minha mulher para casa agora? Quero
muito estar com ela sozinho.
- Não claro que não. Disseram juntas.
Fomos pra casa, a única certeza que eu tinha era
que o amava, que valia muito a pena lutar por ele e
que nunca mais deixaria ninguém se intrometer
entre nós.

