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...o estado de cegueira a que fui 

conduzido me deu toda a certeza de 

que deveria dar uma grande prova de 

confiança! Meu corpo estava tomado 

de um tremor indescritível e me senti 

totalmente indefeso. Os ruídos e as 

vozes se misturavam com o silêncio 

do meu canto e a ansiedade pisava 

no acelerador do meu coração. 

Estranho sentimento pois era tudo o 

que eu desejava, mas agora, quando 

tudo está acontecendo o medo 

suplanta a vontade e a realização de 

um antigo sonho se transforma na 

vivência misteriosa e carregada de tantas emoções... 

 

Os passos para todos lados me deixam confuso e, sem saber 

exatamente qual será a seqüência dos acontecimentos, o 

tempo passa a ser um instrumento torturante.  

 

Calado, sinto a ausência de mim mesmo e o espaço se torna 

um universo escuro e incógnito. 

 

Os minutos são horas e as horas, dias, semanas...uma 

eternidade que me consome e me reduz a nada...pó no meio do 

universo...uma minúscula partícula à disposição do todo!  

 

 



Sinto uma energia presente, latente e 

quente.  Sinto a sensação de uma 

presença distante, mas presente. 

Sinto a presença de algo que começa 

a se aproximar e me envolver, o calor 

sobe pelo meu corpo e a adrenalina 

vai a “mil”. Meu corpo está suspenso 

no espaço e minha alma se 

desprende e é possuída pela energia 

presente.  

 

Nada mais me pertence, nu, sem 

nada, sem alma. 

 

A venda me é tirada e de cabeça 

baixa, ainda atordoado pelo efeito de não sei quanto tempo na 

escuridão...tenho apenas uma visão.  

 

Suas pernas roliças, cruzadas e sensuais. Suas mãos 

delicadas e armadas, pronta para atacar, mas pronta para 

acariciar.  

 

Sua arma levanta meu queixo e nossos olhares se encontram e 

nada é dito, mas tudo é entendido. O dialogo do olhar é forte, 

intenso, frio e calculista, penetrante invadindo meu ser e me 

dizendo tudo! 

 

Tudo é sabido, como se tudo que eu havia pensado estivesse 

sendo confirmado apenas pelo teu olhar. 



...entendi que tudo foi preparado 

para que eu sentisse exatamente o 

que senti... é como se tivesse lendo 

meu pensamento e agora 

confirma...é isso mesmo! 

 

Tive a certeza de que nada mais me 

pertencia e naquele momento tinha 

entregue à minha amada meu 

corpo, minha alma e a partir 

daquele momento seria todo dela... 

sua propriedade! 

seu objeto de desejo! 

 

O meu corpo e minha alma agora têm DONA, a quem servirei 

pelo resto dos meus dias como seu mais fiel escravo, pois a 

felicidade dela é o que importa e a mim só cabe servi-la... 

 

O silencio falou mais alto e eu entendi cada segundo que 

estava vivenciando... 

 

prostrei-me aos seus pés e os beijei como prova de minha 

entrega, amor e fidelidade! 

 

eu te amo 


