
 

 

EVGUENIA OU AFRODITE 

 

Afrodite apareceu em minha frente enquanto eu acabara de abrir a porta da sala, 

retornando no meio da tarde. Mas não era Afrodite, era melhor que isso. Era Evguenia 

vestida com a fantasia de Afrodite e como ficava bem naquele corpo belamente 

esculpido.  Com uma tiara na prateada na testa ajudando a manter seus longos cabelos 

para trás, um vestido totalmente branco apenas com uma manga cobrindo parte de seu 

ombro esquerdo enquanto que o direito totalmente à mostra, e braceletes prateados nos 

braços além de sandálias amaradas com tiras ao redor da perna, Evguenia não tinha 

mais nada por baixo. 

Ela realmente estava me testando e se pensava que eu me entregaria ao seu encanto... 

tinha acertado em cheio. Ela sabia que não precisava de muita coisa para me ter em seus 

braços e da forma que estava era ainda mais desejável do nunca. 

Um pouco frio lá fora, mas aqui dentro um clima agradável. Deixei minha bolsa ali 

mesmo sem mesmo fechar a porta e abracei Evguenia calorosamente e seus seios 

pareciam querer me perfurar de tão empinados que estavam. 

Caímos no sofá que estava encostado ali e nos beijamos, beijamos, beijamos. 

Enquanto ela tirava meu paletó, desabotoava minha camisa eu tirava suas sandálias. E 

aquele vestido transparente não precisa sair pois minhas mãos podiam correr por todo 

seu corpo e sentir seu calor, morder seus seios, seu pescoço, apertar suas nádegas. 

Evguenia estava exuberante, linda como sempre e sabia como me deixar louco por ela. 

Mas espere um pouco, vamos falar de Surgut, uma região gelada ao norte da Rússia, 

com mais de 300 mil pessoas vivendo por aqui e tem ligação via aérea, férrea e 

rodoviária com diversas cidades da Rússia e outras no exterior, nossa economia é forte 

com a extração de petróleo e gás onde fornecemos para centenas de cidades por todos os 

cantos desta grande nação. A cidade foi fundada em 1594 durante o reinado do Czar 

Fiodor I e desde então tem crescido anualmente. Adoro viver por aqui e temos tudo que 

precisamos. 

A ponte de Surgut é um cartão postal e muito bonita, me lembro de várias vezes que 

paramos o carro por aqui e ficamos jogando pedras para quebrar o gelo que se forma 

durante as temporadas geladas que temos. Eu e vários amigos já fizemos isso várias 

vezes e também eu e Evguenia já fizemos.  

Eu na verdade nasci em outra região da Rússia, mas vim para esta cidade muito pequeno 

ainda e aprendi a amá-la como minha cidade natal e, como já disse antes, gosto de estar 

por aqui. Meu trabalho, está aqui, minha família também, meu grande amor também 

nasceu por aqui, estudou, formou-se e trabalha por aqui. Tirando o frio danado que faz 



 

 

por aqui, o nosso recorde foi de -55,2° C em Fevereiro com o que aprendemos a nos 

acostumar o resto é tranqüilo. Não temos qualquer problema cm furtos ou falta de 

segurança e sempre há trabalho para quem o busca. 

- Você hoje está com bastante fogo hein Slov (abreviação de Slovy) – Me disse 

Evguenia em meu ouvido. 

- Também, com essa surpresa, quem não ficaria? 

- Gostou? – Então me perguntou ela. 

- O que você acha? – Respondi apertando-a ainda mais e terminando de tirar toda minha 

roupa. 

Nos encontramos mais fortemente naquele sofá aconchegante. 

Suspiros aqui e ali nos conduziram para um carinho, outro carinho, abraços mais 

apertados e desejos obscenos. 

Evguenia sentou-se sobre meu sexo e cavalgou-o de uma forma que não demorou muito 

até que eu não me agüentava mais e me entreguei por completo ao seu desejo e 

explodimos em nossa paixão, tão rápido que queríamos mais, mas o cansaço tomou 

conta de nossos corpos e repousamos naquele sofá mesmo e quando nos demos conta a 

noite já ia longe. 
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