
 

 

ESTAVA DORMINDO LINDAMENTE 

 

Ela dormia nua, completamente nua, todas as noites. Uma beleza nua sobre as cobertas 

da cama, ou debaixo delas, não importava onde, sempre se encontrava como veio ao 

mundo. Quando estava muito calor encontrá-la-ia sobre as cobertas deliciosamente 

adormecida e quando estava frio nua se encontraria sob as cobertas deliciosamente 

aquecida. 

E foi numa noite calorosa que voltei para casa, após um dia desgastante ao redor dos 

Montes Urais onde me encontrava há cerca de uma semana, já passava das vinte e três 

horas e Anna estava adormecida, lindamente como sempre. 

Anna Liubovskaya tinha vinte e cinco anos, com lindos cabelos louros longos, de cerca 

de 1,69 metro e olhos claros, tinha se formado em engenharia de alimentos há três anos, 

estamos juntos há dois anos e viemos morar temporariamente nesta cidade de 

Pervouralsk, cidade perto de Ekaterimburgo com cerca de 120 mil habitantes. 

A história da cidade começa em 1730 com a 

construção da fábrica de ferro por Vasily Demidov 

e então a cidade sempre foi atraindo trabalhadores 

para suas fábricas e outras atividades. Nosso 

tempo aqui será passageiro, cerca de mais um ou 

dois anos e daí vamos para São Petersburgo, onde 

mora minha família e onde teremos melhores 

empregos e lá, poderemos dar um melhor futuro 

para nossos filhos que virão. Anna é linda, me 

deixa sempre maluco por ela e adoro quando 

chego em casa e a encontro dormindo, assim posso 

ficar contemplando-a por algum tempo no silêncio 

da noite. 

Sentei numa cadeira que havia no quarto e fiquei contemplando suas curvas 

delicadamente sobre nossa cama, então silenciosamente ela se virou da direita para a 

esquerda e continuou com seu sono hipnotizador. 

Minha amada se remexeu novamente na cama e abriu os olhos e como se soubesse que 

eu estava ali, deu um sorrisinho maroto e disse suavemente “oi, você está ai não está?” 

Confirmei estendendo minha mão sobre um de seus pés. “porque não vem se deitar 

aqui, Vasily?”, me disse ela então.  

Descalçando os sapatos deitei ao seu lado e ela passou os braços por meu corpo e me 

beijou demoradamente e então foi beijando meu tórax, descendo por minha barriga e... 

suas mãos começaram a abrir meu zíper e a arrancar minha cinta. Nossa! Que loucura, 



 

 

quando abri os olhos ela estava sentada sobre mim e parecia ainda mais linda, seus 

lindos seios à frente de meus olhos e seu quadril roçando meu sexo que se encontrava 

louco ainda dentro de minha calça.  

Nossa como ela se mexia e eu que pensava que a noite estava indo embora... apenas 

começava.  
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