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Coletânea de declarações feitas ao longo de muitos
meses. Cada uma dessas declarações são de um
sentimento profundo envolvendo desejo, paixão e
muito, mas muitos fetiches.
Para quem foi feito? Para ela, que é a personagem
central de cada uma dessas declarações.
Que essa leitura gere boas lembranças, boas
saudades, e um desejo de ter e sentir cada vez mais.

ANTES DE DORMIR...
Olá, não poderia deixar de passar aqui antes de
dormir, e lhe dizer umas coisinhas. Estar contigo aqui
tem sido algo muito gostoso e prazeroso. Mesmo não
tendo muito tempo quanto nos primeiros dias, mesmo
assim sinto você por perto a cada instante. Você é
divertida, sagaz, adora uma Malicia bem colocada nos
momentos certos. Falamos de tudo um pouco, mas,
sem dúvida o que mais mais gostamos é falarmos de
assuntos eróticos. Não sei se com os outros casais
virtuais são assim, tão sexy, tal sensual, tão erótico e pouco me interessa. Mas sem duvida entre nós é, e
muito! Não sei quando vai acabar, mas também não
quero saber. Só quero aproveitar cada dia contigo
como se fosse o último. Procuro formas e palavras
para, de alguma maneira, tocar seu corpo com as
minhas palavras, sejam elas escritas ou faladas.
Gosto de estar contigo aqui. Desejo estar contigo aqui.
Gosto do gosto de como você gosta de gostar ouvir
gostoso aquilo que gosto de te falar! Beijos Linda!

APENAS UM SUSSURRO
Um sussurro calado ao pé do ouvindo, um gemido
suave que escorre pela sua boca. Esse é meu desejo,
ver você arrepiar, suas pernas se entrelaçarem, de tal
forma a abraçar meu corpo enquanto te faço delirar,
relaxar e aí mesmo tempo tensa ﬁcar. Músculos
contraídos, olhos vendados, mãos amarradas,
sensação de novidade, de ousadia, de puro desejo é
luxúria. Quero te penetrar bem lentamente, mas com
vigor. Ao mesmo tempo que seus seios eu fortemente
estou a apertar, beliscar, morder e a chupar! Te
quero Luiza. Como um beija-ﬂor penetrar seu bico em
uma ﬂor e suga seu néctar todinho! Luiza, te ouvir
gozar é o próprio prazer em si!

O QUE TE IMPEDE?
Minha linda Luiza! É tão bom estar aqui contigo
que eu poderia dizer que você não faz ideia, mas se eu
disse isso estaria equivocado, pois vc sabe sim, pois
sinto que o sentimento é recíproco. Cada dia aqui
contigo é como se fosse o primeiro, só que melhorado.
Às vezes é estressante, são ataques sem nenhuma
razão de ser, são perseguições infundadas sem
propósito. Isso nos faz as vezes ter vontade de acabar
com tudo e sumirmos sem deixar rastros. Mas o que
nos impede? O que nos segura aqui? Simples, é
complexo! Curiosidade; O perigo; O desejo; O tesao; A
sensualidade; Expectativa de como será hoje... Esse
fogo que queima bem lá dentro todas as vezes que nos
falamos. Essa queimação na boca do estômago às
vezes, essa respiração que se altera com algumas
imagens, às vezes são imagens até que talvez outros
ou outras não teriam o senso de valorizar e ou
apreciar como nós apreciamos. São aos mais, os
olhos, o cabelo, a roupa, são os... (você sabe). Nesses
momentos (que são a maioria ) é

que nos esquecemos dos estresses, dos assédios de
tudo o que não é pertence ao cenário ‘’Dellon
e Luiza’’.
Quando entramos em nosso quarto tudo muda. Às
vezes entramos com raiva, bravos, incomodados... e
começamos a falar dos outros... e de repente , as
águas agitadas vão se tornando calmas, calmas até os
outros serem esquecido e só sobrarem Dellon e
a Luiza nesse cômodo aconchegante que criamos para
nós mesmos. Nesse momento as emoções mudam.
De nervoso, nos tornamos apaixonados virtuais,
vivendo nosso faz de conta que acontece! Só há
uma Luiza, e ela é do Dellon. E só há um Dellon, e ele
é da Luiza. Eles se completam, desde a audácia até a
modéstia ! Luiza neste mundo virtual nada mais tem
importado pra mim, só a sua companhia. Olhe em
meus olhos, segure em minhas mãos, e vamos
passando por cima ignorando tudo e todos que não
importam! E se tudo ﬁcar sem explicação,
incompreensível, relaxa, nós dois somos a maior
incompreenção que conseguimos compreender aqui
neste mundo paralelo!

HOT...
Em um mundo virtual todos querem hot. Mas o
que é hot? Tentarei deﬁnir o que é hot na minha
concepção.
Hot foi quando ela escreveu na perna dela o nome
do antigo alterego do dele. Ela não faz ideia do que
aquilo tão simples dentro dele. Mas ele sempre foi
discreto não desejando estragar aquela relação. Hot
é esse desejo que dentro de mim queima todas as
vezes que falo contigo. Hot é como meu corpo se
reage todas as vezes que ouço sua respiração
ofegante; Hot são todas as vezes que estando off ainda
sinto minha imaginação voar ao pensar em você; Hot
sempre acontece quando Luiza e Dellon estão falando
sobre os outros e sem ela receber ele vai conduzindo
ela gentilmente a se focar neles apenas ; Hot é
quando ela está agitada querendo sair de tudo aqui, e
simplesmente adia mais um pouquinho essa decisão
ao trocar algumas poucas palavras com ele; Hot é
quando ela deseja dar tudo para ele; Hot é quando ela
vê o corpo dele; Hot é quando ela vê em especial a
mão dele;

Hot é quando ele sente de uma forma inexplicável a
textura, a Macieza da pele dela, o cheiro do sexo dela,
a rigidez dos seus mamilos em seus lábios. Como?
Não sei, conexão; Hot é quando ela dá à ele a
satisfação de vê-la um pouquinho; Hot é ela sentir-se
à vontade com ele; Hot são as varias músicas que ele
escolheu para eles; Hot é quando ele fala que vai
tomar banho e ela deixa sejam quem for falando
sozinho e correr para o nosso cômodo secreto onde
tudo acontece; Hot é ela fechar a porta dele neste
mundo virtual de tal forma que mesmo aberta ele não
querer sair (isso é paradoxo aqui ); Hot é ele ainda se
excitar apenas em escreve isso com os pensamentos
nela; Hot é, apesar do tempo dele no virtual Ela ser a
surpresa que ele não esperava; Hot é a Luiza ser do
Dellon; Hot é o Dellon ser da Luiza; Hot é o nosso faz
de conta que acontece, sempre!

SUA AUSÊNCIA
Uma tarde inteira sem se falar! Um diferencial
para uma semana tão intensa como foi essa. E sim,
ela foi decisiva. Nesta semana não conseguimos
segurar mais e acabamos confessando realmente o
que temos sentido: paixão. Muita paixão. Isso é bom, é
gostoso? Demais. Mas sabemos que estamos dentro
dos nossos limites. Mas dentro desses limites
estamos quebrando outros limites que podem e
precisam ser quebrados. Chegamos em um nível de
intimidade bem grande. E não é por causa de ver o que
o outro esconde pé baixo de suas roupas. Mas ver o
que o outro esconde dentro de sua alma. Desnudar-se
ﬁsicamente é fácil, mas nós nos desnudamos
emocionalmente. Dellon te deu chaves de seus
cadeados, varias deles. A Luiza está me dando
progressivamente.
Ela é lenta. Mas está é uma qualidade formidável em
você. O que outro homem poderia achar canseira eu
vejo como sensualidade, erotismo, provocação.
Algumas coisas que você me

fala afagam minhas emoções de uma forma violenta,
quer dizer, entra com tudo. Me excita. São muitos
‘’porquês’’ nessa relação. Quanto vai durar? Como vai
acabar? Onde vamos chegar? Etc, etc e etc...
Mas eu quero quero as respostas? Eu digo um sonoro
NÃO! Tem perguntas que são boas de fazer, mas só de
fazer. Não me interessa às respostas. Ficamos
afastados hoje! Gostei? Não. Foi bom? Foi. Foi bom
para Dellon e Luiza respirarem. Foi bom para Dellon
e Luiza descansarem. Foi bom pra deixar a calcinha
da Luiza secar (será que secou?). Foi bom para Dellon
descansar mentalmente, reabastecer, e mais tarde ter
a Luiza novamente. Do jeito que ela gosta de ser
possuída! E de tudo isso eu encerro dizendo: TE
QUERO!

ANTES DE DORMIR...
Gostaria de gastar esse tempo com um breve
palavra para vc. O que dizer desta semana? Boa?
Gostosa? Estupenda? Maravilhosa? Prazerosa?
Tudas juntas talvez:
BoaGostosaEstupendaMaravilhosaPrazerosa?
Pode ser. Mas só posso aﬁrmar categoricamente
que foi a semana mais intensa que já não tive com
alguém em minha realidade virtual. Sua voz, seu
sorriso, sua forma de ﬁcar nervosa, sua hesitação em
falar e não falar. Sua falta de autocontrole quando diz:
‘’Eu não deveria dizer, mas vou..’’ saiba que essas é
uma das melhores formas de me instigar a te querer
mais , dentre tantas outras formas que vc tem.
Sua sensibilidade ao toque, sua submissão em nossas
viagens. Sua forma de me sentir perto, ao lado, dentro
de vc. Tudo isso me encanta. Sua timidez que de
repente some diante da frase: ‘’LUIZA, QUERO TE
COMER!’’ E rapidamente ouço um longo e profundo
suspiro seu. Isso me inebria. Parafraseando a canção
dos Tribalistas:

‘’Luiza é assim um sonho pra mim quero te encher de
beijos... eu penso em você até o amanhecer, até
quando me deito...’’
Luiza e Dellon. Dellon e Luiza. Estão brincando de
velha infância. Eles sabem que a qualquer momento
pode tudo acabar. Mas eles não querem saber de
amanhã. Eles curtem o agora neste cômodo tão
aconchegante só pra eles. E aqui todos são
esquecidos! Te quero até vc não me querer mais! Te
quero minha mineirinha!

COMO SERÁ?

Como será o cheiro dela? Como será o toque
na pele dela? Como será o toque da mão dela?
Como será o gosto do beijo dela? Como será a
intensidade do abraço dela? Como será o
cheiro do hálito dela ao beijar? Como será ver
ela nua, ali na minha frente? Como será ﬁcar
acordado ao lado dela toda uma noite? Como
será dormir ao lado dela? Como será acordar e
ver ela antes de tudo? Como será brigar com
ela? Como será fazer as pazes com ela? Como
será tudo isso aqui sem ela? São muitas
perguntas. Mas se for como quando passamos
nosso tempo aqui então já sei as respostas:
Tudo Muito Bom!!

COMO EU GOSTARIA
Todas as pessoas merecem ser felizes. Fato. Mas
algumas pessoas nos não apenas desejamos que
sejam felizes, mas temos um desejo de fazê-la feliz.
Esse é o caso de Luiza. Eu não apenas tenho desejo
que vc seja feliz sempre. Mas meu desejo, ainda que
impossível, seria fazê-la feliz. Dellon tem um desejo
enorme de apenas vê-la feliz, ele teria um desejo
grande de ser a sua alegria. Com todos os seus
defeitos e qualidades. Mas como vc disse, desejos são
desejos... Mas me de o direito de desejar ao menos.
Me de a liberdade de sonhar em ‘’como seria?’’ De
asas a minha imaginação, até pq estamos amarrados
pela pé e não conseguiremos alçar voos tão altos
assim. Mas a vida é um caixinha de surpresas. E a
palavra ‘nunca’ não deve ser colocada assim tão
facilmente nas frases, pensamentos e sonhos! Que foi
isso? Chegamos de mansinho um na vida do outro.
Sem expectativas, apenas por mera curiosidade. Era
apenas admiração. Depois se tornou curiosidade, que
se tornou uma atração, que depois se tornou um
desejo, e que por ﬁm nos pegou. Virou paixão.

Mas não sei se é paixão daquelas que arrebatam os
sentidos. Talvez não, pois sabemos quem somos e
onde estamos. Essa paixão tem mais um gosto
gostoso de gostar de alguém. Sem expectativas irreais
ou irracionais. Apenas gostamos. Gostamos de nos
ouvir; Gostamos de nos falar; Gostamos de nos ver (vc
mais a mim do que eu a você); Gostamos de nos dar
prazer (e como são intensos); Gostamos de rir;
Gostamos de nos analisarmos; Gostamos de dar
palpites acerca do que o outro está sentindo (mesmo
que seja errado às vezes); Gostamos de imaginar como
seria se...
Ou seja, gostamos, gostamos e gostamos. Essa é a
nossa paixão!

QUEM É ELA?
Quem é esta mulher que chegou para saciar uma
mera curiosidade e quando menos esperei ela estava
montando acampamento em meu coração? Quem é
essa mulher de fala mansa; Quem é essa mulher que
se irrita de uma maneira diferente? Quem é essa
mulher que quase não se irrita? Quem é essa mulher
que não pede, não cobra nada, mas aí mesmo tempo
da pra saber que ela adoraria pedir, cobrar sim? Quem
é esta mulher que ama em segredo? Quem é essa
mulher que deseja um homem ardentemente? Quem é
essa mulher que escolheu conhecer alguém melhor
por causa de uma simples foto da mão dele? Quem é
essa mulher que está louca para velejar nos mares
turbulentos de Dellon, mas ainda assim se mantém
atracada no Porto. Quem é essa mulher que não saiu
explorar mares bravios, mas quis molhar os pés nas
ondas que chegam na praia ?
Quem é essa mulher que se segura para não dar mais,
para não pedir mais? Quem é essa mulher que não
pede, mas deseja e quer pedir mais e mais e mais
mesmo assim?
Essa mulher é a Luiza do Dellon!

NADA MAIS ALÉM...
Eu quero você é nada além. Quero seus toques. Suas
mãos percorrendo meu corpo, tocando em meu sexo,
apertando o máximo que eu consiga aguentar. Quero
sua boca explorando cada parte sensível que tenho.
Minha boca, minha orelha, meu pescoço. Descendo
pela meu peito, mordendo meus mamilos, descendo
com a língua pela minha barriga, desaﬁvelando meu
cinto e colocando a mão por dentro da minha cueca e
pegando em meu sexo endurecido, enquanto seus
olhos ﬁcam em dúvida se olha para os meus ou para
dentro da minha calça. Quero sua boca me chupando,
me lambendo, mordendo meu pau de maneira
enlouquecida. Me fazendo delirar, arrepiar e surtar
com toda essa fome sua em meu corpo. Pegando em
minha bunda, apertando me puxando contra seus
lábios. Quero você subindo sobre mim, molhada,
encharcada, babando de prazer em me querer todo
dentro de você.
Quero você rebolando em meu pau deixando todo o seu
gozo escorrendo pelas minhas pernas. Quero sentir
ele tocando lá no fundo, pressionado ele.

Quero você pegando em minhas mãos e colocando em
seus seios e pedindo pra eu aperta-los bem forte!
Quero você pegando minha mão e baixando até chegar
em seu grelinho e me ensinando como gosta de ser
tocada ali. Enquanto vc cavalga em meu pau
deliciosamente. Enlouquecidamente. Quero você
gemendo alto, sem pudores, sem vergonha,
completamente entregue ao prazer... Quero você me
chingando e me chamando de meu... meu cachorro,
meu Dellon, meu safado, meu, meu, meu... Quero seu
corpo tremendo, estremecendo. Quero seus olhos se
virando, se fechando. Quero sua boca seca, de tanto
dizer ‘Mais, mais, mais...’ Quero voce, sentindo o calor
do meu gozo todo dentro de você, e depois sentindo ele
escorrendo para fora. Não importa como, onde ou
quando. Quero você! NADA MAIS ALÉM QUE VOCÊ!

QUANDO MAIS É MENOS
Há momentos em nossas vidas que mais se torna
menos. Mas quando mais se torna menos? Mais se
torna menos quando se tratar de você e eu juntos.
Quanto mais te vejo, menos o tempo é suﬁciente.
Quanto mais te ouço, menos me contento. Quanto
mais transamos menos me saciado. Quanto mais te
quero menos te tenho. Quanto mais te dou de mim,
menos sinto que lhe dei. Quanto mais canto, escrevo
para você menos satisfeito eu ﬁco em cantar, tocar e
escrever-te. Mas há momentos que o mais é mais.
Quanto mais te quero, mais de desejo! E se nada tiver
sentido, não tem problema, quanto mais te gosto
menos as coisas fazem sentido! Minha linda Luiza.
Quando vc diz que travou por algo que eu falei, acho
completamente compreensível. Aﬁnal devo ter tocado
em alguma coisa que não deveria. Mas quando do nada
voce trava. É, como voce diz, chato mesmo.
Eu gosto de tudo em vc. Gosto de sua hesitação,
desconﬁança, não gostar de se expor. Alguns
chamariam vc de marrenta.

Eu preﬁro criteriosa. Acho que qualidade ótima. Na
verdade o tipo de mulher que voce é me atrai muito,
muito mesmo.
E olha, pode faltar fotos, vídeo chamada. Podem faltas
ligações. Isso tudo é muito gostoso. Adoro te ver e te
ouvir. Mas isso ainda pode faltar aqui. Mas as
palavras não. As palavras é o tudo o que temos nesta
relação, que tem sido tão gostosa. E é muito tarde
para retrocedermos nas palavras. Eu quero ouvir tudo,
ler tudo o que voce o tem para me falar ou mostrar.
Quando voce fala me toca de uma forma muito
especial. Sei que este é o seu jeito. Mas quero desaﬁar
você a se soltar comigo. Não trave mais. Pois
confesso que eu tenho medo de travar também.

CONCLUSÃO
Aqui eu termino este opusculo sobre minhas
declarações para ela.
Mas na verdade nada esta concluso. Não
concluímos nada. E nem sei se vamos concluir isso.
Há muito mais paixão envolvida entre nós do que
pudéssemos imaginar.
Não imaginávamos que chegaríamos tão longe. Mas
não apenas chegamos, nós ultrapassamos a linha de
chegada.
E não desejamos parar nada. Pelo menos não ainda.
Acho que nunca chegaremos ao ﬁm.

