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IVANA EM ABAKAN 

 

Eu, Dennis, a via todas as manhãs pelo vidro que havia em minha sala. 

Via seu sorriso e também podia sentir que sempre estava contente, mesmo quando 
delicadamente se levantava para buscar um café amargo, o que acontecia cerca de 
quatro vezes ao dia. 

Eu podia ver e admirava isso, que sempre que alguém a procurava para resolver um 
problema ela o atendia com um certo sorriso, que me encantava. 

Mas vou pular um pouco dessa admiração que durou muito tempo e que ficava 
martelando em minha memória e me fazia sofrer calado e ir direto ao dia que resolvi 
sonhar um pouco mais alto e... pronto. 

Ivana trabalhava comigo na área financeira de uma empresa da cidade de Abakan, no 
sul da nossa pátria e nossa empresa empregava muita gente, cerca de umas 200 pessoas, 
muito grande mesmo para os padrões de nossa cidade, de cerca de 165 mil habitantes. 
Trabalhávamos na área de cobrança e negociações das vendas e exportações de calçados 
que por lá produzíamos. 

Nossa cidade tem bastante indústria de metais, calçados e alimentos. Na área de 
calçados exportamos para alguns países da zona de influência russa da Europa e mesmo 
da Ásia. 

Eu sempre gostava de chegar mais cedo que o pessoal e podia ver quando Ivana minha 
caminhando logo pela manhã e já podia perceber aquele sorriso que estaria presente em 
nosso setor durante todo o dia. Não me lembro de ter visto Ivana magoada ou mesmo 
nervosa em nenhum dia, desde que a conheci, cerca de dois anos. 

Também este foi o período que trabalhamos juntos, pois depois fui transferido e meu 
destino foi para outro território russo. 

Então, certo dia, cheio de neve em nossa região com cerca de seis graus negativos eu 
tomei uma decisão e convidei Ivana para jantarmos e ela topou. Nossa aquele dia eu 
quase não consegui trabalhar, meu coração disparava e eu não conseguia pensar em 
mais nada, somente como seria a noite que estaríamos juntos. 

Então a noite chegou, passei em seu apartamento e fomos ao Turik, um restaurante 
chique que tem na zona oeste de Abakan, perto da Catedral do Sangue. 

Uma janta muito saborosa e onde pudemos conversar bastante pois ficamos até tarde 
por lá, para falar a verdade, até que o garçom nos disse que estavam fechando o 
restaurante. Fazer o que, fomos embora. 
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Quando cheguei em seu apartamento e meu coração ainda naquela agitação ela me 
convidou para tomarmos um vinho e continuarmos nossa conversa. 

Uma taça de vinho... 

   Mais uma taça de vinho... 

     Outra taça de vinho... 

E Ivana a cada gole ainda mais bonita, mais sensual. Minha mente então, a queria de 
todas as maneiras, meu coração agitava-se ainda mais. 

Ivana, Ivana morena do sul da Rússia e sensual como todas as mulheres de nossa grande 
terra. 

E o vinho insistia em não terminar, mas eu nem prestava mais atenção a isto e só em 
Ivana, em nossa conversa, em seu sorriso, em seus lábios que se moviam delicadamente 
a cada palavra dita. 

Abracei-a e nos beijamos. Nossa foi loucura. E nos abraçamos ainda mais. E nos 
beijamos ainda mais. E assim foi... 

- Vou pegar outra garrafa de vinho Ivana. – Disse para ela. 

Enquanto fui à cozinha pegar a garrafa Ivana caminhou ao quarto. 

Enquanto colocava mais um pouco de vinho em nossas taças, Ivana voltou à sala com 
uma lingerie branca e cabelos soltos que a deixava ainda mais linda. De cinta liga e 
salto alto me abraçou e começamos a nos beijar naquele confortável sofá, não demorou 
muito e ela se deixou sobre mim e seus lábios foram tomando conta de meu corpo, 
boca, pescoço, peito... descendo... descendo ainda mais... e voltando enquanto suas 
mãos se encarregavam de minhas roupas. Deixando-me louco a cada momento. E assim 
nossos corpos foram se encontrando cada momento mais apaixonados e loucura... seus 
lábios desceram e encontrou meu sexo.  

Quando não agüentava tirei sua calcinha apenas, deixando-a com o restante do 
espartilho que me apaixonou e que a deixava ainda mais sexy e a penetrei enquanto 
ainda agüentava. Nossa foi uma loucura só; ela me agarrando ainda mais forte e eu 
fazendo o mesmo, apenas para sentirmos nossos corpos colados, unidos, em apenas um. 
E num movimento de vai e vem cheguei a loucura e nossos corpos encontraram então o 
êxtase ali mesmo, naquele sofá tendo apenas aquelas taças ainda cheias de vinho sobre a 
mesa como testemunhas. 

Passou o final de semana então. Queria ver novamente Ivana e claro queria sentir seu 
corpo mais uma vez. Ela era demais. 
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Na segunda-feira ela não foi trabalhar em nosso setor, estava em treinamento em um 
prédio da empresa em outro lugar e não a encontrei e naquele dia mesmo, meu superior 
pediu para eu ir com urgência, se possível ainda naquele dia para mesmo para Ivanovo, 
distante cerca de quatro mil quilômetros de nossa sede. No começo não entendi muito 
bem a urgência daquele pedido e nem daquela viagem, mas quando cheguei em Ivanovo 
com pensamentos em Ivana, vi que realmente minha presença naquele local era urgente 
mesmo e ali estou já à algum tempo (não cabe aqui, neste conto dizer os motivos que 
estou aqui, afinal aqui na Rússia acontece umas coisas que não entendemos muito bem, 
mas que apenas acontecem e são necessárias). 

Continuo pensando em Ivana, em seus lábios carnudos e macios, em seus lindos seios, 
em seu corpo moreno, em seu corpo deitado sobre o meu e em seus cabelos espalhados 
entre meus dedos. 

 

Iuri Kosvalinsky 

24.11.2017 

  

 


