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NO FRIO DE DUDINKA 

 

Comecei a namorar há meio ano praticamente, com diferença de apenas dois dias uma 

menina vinda de Dudinka, longe daqui pra cacete e um lugar que faz um frio dos 

infernos (mas dizem que no inferno é quente demais, então deve ser um frio dos céus). 

Neve para todos os lados, toda hora, não dá pra agüentar, pra ser sincero não sei como 

aquele povo que lá vive agüenta ficar por lá. Pra você ter idéia na rua o frio chega a -

60C com ventos que parece que vai arrancar suas orelhas, se você for louco o bastante 

para sair desprotegido de casa. A cidade é auto-suficiente em tudo e longe de tudo 

também. Dudinka também é referencia no jogo de tabuleiro WAR. 

Então estávamos de férias e ela queria que eu conhecesse sua família, então vamos lá 

né, esperando que a viagem fosse breve afinal eu detesto o frio e imagina ainda num 

lugar desses. 

Eu tinha que aceitar afinal Vyachivena Smaylinova era muito gostosa, dessas mulheres 

que não podemos deixar sozinha senão tem um “filho da puta” que vai querer pegar ela. 

Ela era maravilhosa, um corpo que deixava qualquer um louco, seus cabelos muito 

bonitos loiros e longos e sempre estava muito bem produzida, tanto no trabalho, quanto 

em casa. Era realmente uma loucura de mulher e sua pele sempre macia que dava gosto 

de tocar. 

Chegamos naquele pequeno aeroporto de Dudinka e até que foi rápido todo o trâmite. 

Um aeroporto muito pequeno, mas um ponto estratégico russo. Ao sair dali sua mãe e 

pai estavam nos esperando e depois dos abraços e apresentações, entramos em vosso 

carro, um lada antigo e seguimos para a cidade. No caminho além de muita neve havia 

vastos rebanhos de rena ainda estavam por ali. 

Chegamos ao conjunto onde a família de Vya reside e entramos, mas ali ficaríamos 

apenas até o almoço, depois iríamos dar entrada no hotel que já tínhamos reservado para 

nós, para ficarmos sozinhos e também para não atrapalharmos a vida de seus pais, pois 

os dois trabalhavam na principal empresa de petróleo da região. 

Comemos borscht, a nossa tradicional sopa, e ótima para abrir o apetite e aquecer 

nossos corpos,  também pelmeni, blini, além de pão, geléias e pepino e tomate que 

temos por todos os lados dentro da Rússia e claro, já estava me esquecendo, a 

importante vodka não poderia faltar. O almoço estava muito bom e tinha sido preparado 

por sua mãe que naquele dia não tinha ido trabalhar porque estava, desde a manhã, 

aguardando a chegada da filha.  

Sim, naquele lugar nunca se pode marcar um encontro com pontualidade, pois os fatores 

climáticos mudam a todo o momento e nunca se sabe o que vai acontecer.   
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Depois de nossos estômagos estarem satisfeitos, nos aprontamos para irmos ao 

Severnoye Sivaniye, um hotel não muito longe da casa de meus sogros, localizado na 

Ulitsa Matrosova, 14. Mas tirando a loucura do povo dessa cidade e seu inverno que é 

praticamente o ano todo, quando o sol realmente brilha e permite que os temporais de 

neves vão embora a cidade até fica bonita, com seus prédios coloridos e árvores 

rodeando todos os lugares. 

Bem, depois de acomodados no hotel então era hora de um banho, pois havia banheira, 

coisa comum em praticamente todos os hotéis russos. 

- O que achou de minha família, Alexei? 

- Gostei muito deles. Seu pai é um cara alegre e sua mãe, como todas, sempre 

preocupada. E cozinha muito bem. Acho que comi demais. 

- Ela também gostou de você. 

- E quem não vai gostar de mim? 

Tiramos toda aquela roupa que temos que usar nas ruas e ficamos nus. Eu estava indo 

para a banheira enquanto Vya estava deitada de bruços na casa vendo as mensagens do 

VK em seu celular. Linda, apenas de calcinha preta e nada mais. 

O banho estava ótimo, água na temperatura certa e bastante espuma, assim como vemos 

naqueles filmes mentirosos de Hollywood. Daí a pouco Vya entrou no banheiro, linda, 

com aqueles seios chamativos e apenas de calcinha e ainda com sua sandália vermelha. 

Tirou sensualmente a calcinha e entrou na banheira comigo.  

- Achou que eu ia deixar você aproveitar essa banheira sozinho? – Disse-me ela. 

- Nem imaginei, mas com você é muito melhor. – Respondi, e vi aquele sorriso maroto 

em sua face. 

Pé após pé entrou na banheira comigo e se acomodou em minha frente, brincando com 

as espumas. Entrei também na brincadeira e quando vimos estávamos abraçados.  

O calor da paixão começou a tomar conta de nós e ela se aproximou de mim e sentou 

em meu colo e nos abraçamos e nos beijamos e dei banho nela. Passei espuma em seu 

pescoço, em seus seios vagarosamente aproveitando e sentindo-os com minhas mãos, 

em seu corpo. 

Ela se apoiou na borda da banheira e ensaboei-a suas costas, suas nádegas e a penetrei 

enquanto aproveitava de seus seios e ensaboados mesmo nós nos tornamos um apenas.  
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Sai da banheira enquanto ela disse que ficaria mais um pouco então. Sequei-me e deitei, 

afinal não tínhamos descansado ainda pela viagem que havíamos feito desde Omsk, 

então nós estávamos bastante cansados. Peguei no sono rapidamente.  

Quando acordei Vya correia por cima de meu corpo sobre a cama totalmente nua, 

esfregando seus seios em meu sexo, apertando-o deliciosamente e sua língua correndo 

por meu abdômen, meu peito num sobre e desce sexy. Suas mãos e boca apertando meu 

sexo deliciosamente, deixando-o louco novamente em cada movimento. 

Seus lábios, sua boca, sua língua tratava dele como a um paciente necessitado de 

carinhos e cuidados. Ele por sua vez ficava a cada momento mais extasiado e pouco a 

pouco já não estava agüentando mais. Ela apertou-o com sua linda boca o que o deixou 

ainda mais louco e neste momento ele não agüentou mais e explodiu em sua paixão. 

Depois, ela continuava acarinhando-o e com apenas seus dedos num vai-e-vem ele 

começou a ficar bom novamente e quando já estava preparado, mais um beijinho pegou-

o de surpresa e então ela encaixou seu sexo nele e o comandou sem que deixasse ele 

dormir. Então ele ficou mais e mais forte e os dois chegaram ao fim juntos novamente 

noutra explosão de paixão. 

Ela deitou ao meu lado e me beijou suavemente, então pegamos no sono de verdade e 

dormimos bastante. Já era noite quando acordamos. 

E ela ao meu lado, totalmente nua, gostosa demais. Tomei um copo de água sem tirar os 

olhos dela e então seu corpo parecia me chamar novamente. 

Sem perder tempo deito sobre ela que estava deitada de bruços e a penetro por trás 

numa sensação de êxtase completo e ela rebola ao encontrar meu sexo penetrando o seu, 

move seu quadril para cima e para baixo e rapidamente sinto que vou g... 

No outro dia vamos visitar novamente sua família, que era um sábado e daí vários 

amigos estavam por lá para nos dar as boas vindas. Desde o almoço até a janta 

conversamos com várias pessoas que queriam saber muitas coisas de Omsk e de  

quando seria nosso casamento. 

Foi assim também no domingo até voltarmos ao hotel para descansar pois na segunda 

feira logo pela manhã deixaríamos Dudinka para trás e voltaríamos para Omsk dar 

continuidade em nossa rotina. 
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