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Desculpem… 

 

Não quero Amar o Mundo… 

Quero Amar pura, plena e inteiramente uma  Mulher… 

 

Ela é o meu Paraíso na Carne, o meu Sopro na  Alma… 

Ela é  o Elixir  dos meus Nervos‼! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Dedicatória 

 
Escritor 

     Este livro está dedicado a Marcela porque  com ela  comecei 

a tomar contato com o fascinante, atraente, sensual e misterioso 

universo da mulher que ama apaixonadamente.   

     O conteúdo destas páginas teria ficado no meu inconsciente 

me atormentando e confundindo sem a presença dela e a 

fragrância de suas amorosas palavras. 

  

O  Lobo 

     Este livro está dedicado a Marcela, por ser ela a deliciosa e 

intensa loba sensual que veio para despertar e ser a direção e 

sentido de toda  a virilidade do meu corpo e espírito. 

 

O Pai 

     Este livro está dedicado as minhas duas filhas, Lana e Iasha  

porque elas são a força fundamental que mora fora de mim. Sem 

elas eu não teria chegado até aqui. Junto construímos um elo de 

Amor Verdadeiro que me motivou desde o momento em que 

nasceram e, agora que já estão crescidas, me motiva mais 

ainda.  

     Este livro está dedicado a Jany simplesmente por ser ela a 

mãe de minhas filhas e por me ter propiciado quinze anos de 

uma vida familiar simples e aconchegante e que, agora, mesmo 

nos tendo separado, continua sendo uma grande amiga e mãe. 

 

O Homem só 

     Por último, este livro está dedicado a todos os homens 

separados e com filhos que como eu, eles passaram ou estão 

passando pelo conflito entre sensualidade e paternidade.  
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Prólogo 
 

     Este diário-romance pertence ao mundo do homem comum 

que se move dentro de uma classe social média sem nenhuma 

sofisticação no campo profissional nem no campo tecnológico. 

Eu mesmo, nem tenho carro e vivo num pequeno apartamento 

alugado que também me serve como local de trabalho. Marcela 

pertence a este mesmo mundo assim como a maioria das 

pessoas mencionadas neste livro, alguns com um pouco mais de 

recursos, outros menos. Todos nós somos gente que trabalha; que 

vive um dia a dia corrido; que não pode passar metade do ano 

fazendo cruzeiros pelo mundo;  que não pode fazer investimentos 

nas carteiras de ações da bolsa de valores; que bebe cerveja e 

come churrasquinho nos fins de semana de calor  ou que bebe 

uma garrafa de vinho  nas frias noites  do inverno; que não 

enriquece abrindo as pernas à corrupção e que os eventuais 

luxos que se dão são produto de anos de economia feita à custa 

de restrições a gastos essenciais e renúncia a consumos 

supérfluos. 

     Sei que nosso incrível mundo tem altíssimas esferas  de 

negócios, riqueza e poder onde os referenciais são outros bem 

diferentes dos nossos aqui. Estes espaços  são acessíveis a alguns 

poucos privilegiados. Assim como também níveis baixíssimos e 

degradantes da condição humana onde não impera nenhuma 

regra nem referência. Não  tenho ideia se o Amor na Maturidade 

tratado aqui fará sentido para estas pessoas.  

     Eu pertenço à grande maioria que se ocupa de seus filhos; 

que respeita a si próprio e o próximo com a mesma intensidade; 

que se move com parcos recursos advindos do trabalho e da 

ajuda da família; que lava sua própria roupa quando não pode 

pagar uma empregada; que quando é necessário ajudar 

alguém próximo, que precisa imperiosamente não  pensa duas 

vezes; que quando sai na rua com o filho e este quer um 

presente de  oitocentos reais lhe diz - “filho, o papai não  pode te 

dar um presente tão caro” - e o filho entende e responde - “é 

pai, é verdade, não preciso de algo tão caro que depois vai ficar 

encostado num canto da casa”.  

     Por isto o alcance deste romance está restrito ao homem que 

trabalha num emprego fixo ou autônomo e que ganha de um  

até dez  salários mínimos, quando muito, e que não tem muita 
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coisa que ostentar a não ser seus próprios valores voltados para 

os seus.  

      Este Amor na maturidade  está circunscrito ao pai que não 

pode comprar ingressos para toda a família  assistir um final  de 

semana à apresentação do Cirque do Soleil numa capital, indo e 

voltando de avião, hospedando-se no Hilton Palace e comendo 

nos melhores restaurantes, porém,  que mesmo  na maturidade 

tem forças e interesse suficientes para fazer uma faculdade, 

evoluir  na vida e deixar um bom exemplo para seus filhos.  

      Este romance toca no coração do lobo que não pode levar  

a amante aos melhores motéis de limusine nem convidá-la a um 

jantar romântico à luz de velas, com vinhos caros e delícias 

afrodisíacas que conduzem ao paraíso dos sentidos, mas que, 

quando estão juntos na alcova, a ama  ardorosamente com o 

sexo e o coração.  

     Este romance toca o homem, o pai e o lobo, que andam a pé 

sobre as pedras angulares da cidade, o concreto do passeio 

público e o asfalto, muitas vezes sob a mirada agressiva de um 

futuro incerto, gastando a sola do tênis, suando todas as dobras 

do corpo nos dias de forte sol em que é preciso, queira ou não, 

sair a trabalhar à hora da sesta. 

    Este romance é para pessoas, como costuma dizer Marcela 

para seus colegas quando sai do seu trabalho na Prefeitura, 

“agora vou para o meu  segundo emprego”, fazendo óbvia  

referência que  vai trabalhar nas tarefas do seu lar depois de 

cumprir o expediente.  

      Mas quem pensar que  no  restrito  mundo de nosso romance 

não  existe prazer, diversão, coisas gostosas e sofisticadas à nossa 

maneira, se engana completamente; neste nosso mundo existe 

Amor e o Amor sempre foi, é e há de ser o inconsumível 

combustível do Universo sempre ao nosso alcance e capaz de 

permear todas as esferas e níveis da condição humana.   

     Talvez seja esta a razão deste livro, ressaltar a presença do 

Amor em nosso nível social, livro  que vem à tona como um filho 

literário com Marcela, com a diferença que quem  esta parindo 

aqui é um homem.  

    

Orlando Salerno 

Varginha, 29 de fevereiro de 2008  -  16hs 59m 
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1- O HOMEM SÓ 

 

     O homem, na maturidade, guarda dentro de si um lobo 

solitário, mais ainda, quando separado amigavelmente e 

ciente de sua condição de pai, assumindo o afeto, a 

educação  e os gastos de seus filhos.  

     Então…  Por que digo que o homem  é um lobo solitário 

se ele tem seus filhos e a amizade com sua ex esposa?  

     Precisamente porque este homem, em função do afeto 

filial, adquire as características de um lobo solitário em seu 

universo sensual. Ele o nega, o ilude, o evita tanto quanto 

puder, até o limite do suportável. Ao menos esta é a 

atitude  de meu lobo.   

     Por mais que este homem pretenda reduzir-se à mera 

condição de pai, a força sensual esta aí, latente em seu 

espírito, presente na sua alma e pulsante em toda a 

extensão do seu corpo.  

     Por causa disto não vou falar detalhes deste homem 

que sou, porque você leitor, poderá colocar no vazio 

desta omissão sua própria experiência desde que se 

enquadre dentro do perfil de pai afetuoso e consciente 

cumprindo suas obrigações no mundo. 

     O que vou fazer, sim, é entrar diretamente no coração 

do lobo sensual represado em função dessa paternidade 

e da dor moral e, às vezes, física que causa a perda da 

convivência familiar, mas que mesmo assim sua 

sensualidade não para de pulsar nem os seus  desígnios 

podem ser apagados do mapa dos desejos. 

      Devo advertir que este “uivo erótico” atingiu a luz 

através de  uma pequena fresta de sensualidade aberta 

pelo lobo num momento limite de tesão. Conseguindo 

emergir à realidade  desde as profundezas do conflito 

atravessou a alma cambaleante do homem abatido pela 

luta de forças  que toda separação, perda e ruptura do 
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núcleo familiar gera em  um pai que sempre amou e vai 

amar os seus de forma incondicional.   

      O que segue não foi escrito para nenhuma mulher  em 

particular. Foi um intento profético de satisfazer uma 

necessidade essencial que, em vez de queimá-la  em vão 

numa noite furtiva com alguma loba-fêmea 

desconhecida, preferi desabafá-la numa página como se 

fosse o uivo solitário do meu lobo sensual postado no alto 

da rocha  chamando  e elevando sobre a face da terra o 

ardente  desejo de atrair  a sua verdadeira fêmea. 

 

 

 

2-    O UIVO DO  LOBO SOLITARIO                

 

O lobo sobre a pedra uiva à lua cheia  

porque a lua é a grande fêmea celeste  

e o uivo dele clama  

para que ela desça encarnada em uma loba sensual  

e assim poder banhá-la por dentro e por fora  

com o resplendor solar de sua virilidade  

 

UIVO  I 

Quero entrar inteiro entre os lábios apertados de tua entre 

perna de mulher voluptuosa encarnando  minha alma em 

minha língua e minha língua na flor dos teus lábios até 

trazer à tona toda a força instintiva dos teus gemidos 

sensuais, sem descendência, e  esta como única e melhor 

convivência, porque  sem  pudores  de alma para alma 

somos. 

 

UIVO  II   

Banhar-te!…  Molhar-te!…  Sim!…   

Por que não?… Hei!… Inteirinha!…  A beijos e tesão!… 

Observar, contemplar, meditar em  teus seios voluptuosos, 

em teu corpo delicado e magro...  Sublime contraste! 
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Beijar o broto de tua vulva, beber do grotão do teu 

manancial percorrendo com minha língua  o áureo trajeto 

até o plexo onde tudo começa; voltar ao vale úmido da 

tua entre  perna  pelo mesmo caminho  com minha língua 

ainda mais molhada de sede  reinando única e exclusiva  

saciando-se na mina  do teu tato.  

Sentir  os estremecimentos  de teu  bem formado, 

proporcionado e arrebitado corpo junto à voluptuosidade 

dos remansos dos teus seios contra meu peito.   

Sentir-me ao teu abrigo enquanto ao meu abrigo me 

abrigas dentro de ti. 

Sentir como  a Tua  Presença Nua  tensa ao máximo o arco 

vertebral do tesão desde a  flecha da virilidade  até a rosa 

flor de meu cérebro.   

Estar  com o  eu consciente  em toda a extensão de meu 

pênis e explodir com todas minhas identidades 

expandindo-me por todos os poros do corpo em tua 

direção.  

Sentir-me desejado pela tua alma penetrando-te pela flor 

de tua vagina.  

Sentir o anseio e o frescor de tua graciosa boca macia e 

molhada no meu sexo  cheio e “caliente” com a mesma 

intensidade e sede com que procuro, beijo e bebo a parte 

mais úmida  do teu corpo.      

Nós nus banhados inteiros em um suor intensamente 

perfumado pelos  óleos  essenciais  do instinto.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                     

UIVO  III  

Quero trepar contigo desperto em todos os graus de 

claridade e obscuridade que a consciência  e a alcova 

que nos acolha  possa conter. 

 

UIVO  IV 

Quero, simplesmente, escrever sobre esse outro corpo que 

sou,  convertido em pedra pulsante pela tua presença nua 

ao simples toque de meus olhos em tuas formas, ao 
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mínimo roçar de tua respiração na minha, ao menor tato 

do teu corpo no meu.  

Quero que sejamos dois  segredos em um único ato, o de 

elevar-me às alturas do êxtase entre  teus lábios; o de 

revelar-te com todas as  letras da linguagem dos gemidos. 

Quero alcançar o vazio perfeito dos instintos enquanto  

excitada   envolves minha cintura entre teus  braços numa 

atitude de  aconchegante recolhimento erótico, disposta 

a fazer  extravasar  do  cálice do meu sexo o elixir de meus 

nervos. 

 

UIVO   V 

Quero-te 

Completamente excitada 

Em mim 

 

UIVO  VI 

Quero-me 

Inteiro ereto 

Teu                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UIVO  VII 

Começas expondo como alvo a flor de teu plexo aberta à 

água de meus beijos.  Continuas expondo contra a 

palpitante  ponta de lança de meu pênis o vale sagrado 

do teu instinto. Montada encima de minhas coxas 

começas a conter-me molhando-me pouco a pouco, e 

pouco a pouco, seguindo teu impulso, levo-me para 

dentro de ti, e quanto mais  entro  recuas para voltar a 

entrar mais em mim   até conter-me completamente num 

incessante galope cheio de desejo  e sensação de infinito 

molhando completamente meu sexo e diminuindo a 

sensação machista de tamanho; elevas minha alma  a um 

estado de comunhão erótica constante  que não me 

deixa baixar  nem medir mais o tempo nem as ações e 

que faz com que para o que sinto com todo meu Pênis – 


