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AMOR EM EKATERIMBURG 

 

Ekaterimburg a grande cidade chamada também de janela para a Ásia ou ainda 
Sverdlovsk em certo período, durante os anos do regime soviético, aquela desgraça, mas 
isto já passou e muitas coisas aqui em minha cidade mudaram. Tantas coisas que eu 
poderia ficar relatando isso por muito tempo, mas o foco aqui não é isso, então deixa 
pra lá ou então conto depois para os mais saudosos. 

Ekaterimburg uma cidade hoje de cerca de 1,5 milhão de pessoas de todas as partes do 
mundo, desde os diversos povos que compõem nossa amada Rússia, quanto de países 
vizinhos ou então muito distante que aqui vem para realizar negócios em diversos 
campos e também onde recebemos estudantes das mais variadas partes do mundo em 
busca de nosso ensino de primeira. Além, claro dos políticos que aqui fizeram uma 
reunião do bloco chamado BRIC em 2009. Nossa cidade que foi fundada em 1723 e por 
aqui passa a ferrovia Transiberiana, a maior do mundo, além de termos tido na história a 
cruel morte da família Romanov em 1918, assassinados pelos bolcheviques.  

Mas Ekaterimburg é também uma cidade cheia de amor, de paixões, é a minha 
Ekaterimburg. No verão, principalmente, vemos por todos os cantos desta cidade 
belezas caminhando pelas ruas pavimentadas do centro ou de outras partes, pelos 
parques, pelos prédios estilosos e por todos os caminhos que permeiam a área de 
Ekaterimburg. 

Nasci nos arredores dela e ela me encanta a cada dia, hoje tenho um ótimo emprego 
aqui e estou muito contente, não tenho vontade de sair daqui. Moro muito perto do 
centro da cidade num belo apartamento, muito aconchegante. Realmente estou feliz por 
estar por aqui. 

Faz também três anos que estou namorando Marina, sim a minha pequena Marina 
Salyentieva que está quase terminando sua faculdade aqui na cidade também. 

Num dia de verão vou calmamente dirigindo pelas ruas da cidade até chegar a minha 
casa, quase no final da Mira Sadovsky. Final de mais um dia de trabalho muito 
produtivo. Estaciono o carro normalmente no estacionamento do prédio e subo pelo 
elevador, observando as belezas da cidade lá fora através do panorâmico do elevador, 
bem como as pessoas às margens do Rio Iset, com famílias inteiras aproveitando os 
últimos raios do sol para brincarem. 

O elevador sobe vagarosamente e talvez seja assim mesmo para que possamos 
aproveitar as belezas da cidade encantadora. 

Chego ao meu andar e pego as chaves do bolso, abro a porta do apartamento 643 e entro 
tranquilamente em meu apartamento. As luzes já estão acesas e uma bolsa e chaves em 
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cima da mesa da sala. Minha companheira está em casa. Tinha me esquecido, ela disse 
mesmo que viria fazer uma massa para nosso jantar hoje. 

Quando viro para a cozinha, tirando o paletó, me deparo com Marina com seus longos 
cabelos de costas para a porta, junto ao balcão, vestida apenas com um avental e 
calcinha pretas preparando nossa massa. Estava concentrada com o rolo de massa na 
tarefa de preparação – para frente e para trás – enquanto que seu quadril se mexia 
vagarosamente. Fiquei alguns momentos aqui admirando a beleza dela e vendo que 
estava toda coberta de farinha de trigo, inclusive suas nádegas. Que linda visão e 
aqueles longos e soltos cabelos. 

Esperava ficar ali mais algum tempo, mas me aproximei e a abracei por trás enchendo 
minhas mãos com seus empinados seios (lembrando que Marina não precisa de silicone) 
me sujando de farinha também. Mordi sua orelha. Ela virou sua cabeça e me beijou 
apaixonada. 

- Gostou da surpresa? – Perguntou ela. 

- Adorei. – Respondi enquanto acariciava seu escultural corpo. 

E nos abraçamos ainda mais, beijos, beijos e apertos. 

Ela estava demais. Muito gostosa. 

- Como está indo o preparo da massa? – Perguntei. 

- Quase nem comecei ainda, só tem bagunça. 

Toda tomada pela farinha arrancou minha gravata, minha camisa e enquanto me beijava, 
tirou meu cinto e minhas calças, então minhas safadas mãos avançavam por baixo de 
sua peça de roupa única. Rapidamente estávamos nus, abraçados e encostados no balcão 
da cozinha e eu aproveitando de seus seios, enquanto um estava em minhas mãos o 
outro em minha boca e depois o inverso.  

E ela? 

Suas mãos primeiramente e depois sua boca quente desciam por meu corpo e 
encontravam meu sexo.  

- Nossa, ele já está assim? 

- É por sua causa. – Respondi. 

Ardente como estava ela o tomou e fez loucuras, enquanto eu massageava sua cabeça e 
os longos cabelos. Suas mãos e sua boca me deixavam alucinado. 

- Agüenta ai meu amor, eu quero sentir ele ainda. 
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Então sugeri irmos para o quarto, enquanto que nossas roupas estavam todas espalhadas 
pela cozinha e cheias de farinha. 

 

Deitados e nos acarinhando o calor ia aumentando mais e mais, então ela sentou sobre 
meu sexo na posição “bomba de Andrômeda” e então eu podia visualizar toda suas 
costas e suas nádegas, lindas, enquanto eu estava deitado de barriga para cima ela estava 
montada sobre meu pênis de costas para mim.  

Ela então tomou conta com movimentos suaves, para cima, para baixo, para a esquerda, 
para a direita, para frente e para trás e depois surgiu com movimentos rápidos.  

Nossa, nem consigo pensar sem ficar louco. 

Então ela subiu seu bumbum e quando achei que meu sexo estaria livre ela desceu seu 
quadril repentinamente tendo uma penetração maravilhosa e então ele ficou sem 
controle. 

- Ele está muito gostoso Ilya. – Ela me disse, mas para falar a verdade quem estava 
gostosa era ela que sabia como me deixar alucinado e somente aproveitando o 
momento. 

E novamente ela me provocou, segurando com suas mãos em meus pés ela movimentou 
aquele seu lindo quadril sobre meu pênis e então não agüentei mais, ele explodiu de 
paixão. 

 

Depois de nos recuperarmos e com um restaurador banho decidimos pedir o jantar pelo 
telefone mesmo e com uma boa comida e um bom vinho, terminamos aquela noite 
tranquilamente. 

 

Iuri Kosvalinsky 

16.03.2017 

 


