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• INT                           QUARTO                                DIA 

 

 

FYAH está no seu quarto, sentado em uma poltrona, bebendo cerveja e ouvindo reggae. Ele está 

cantando e olhando para a janela. Ele mora em uma linda casa. Um duplex, com vista para o 

mar. A poltrona fica ao lado da sua cama. De repente, alguém bate na porta. Junto com as 

batidas, uma voz de mulher chama por ele. Era GABI. 

GABI 

Fyah??? 

FYAH 

Quem é?! 

GABI 

Sou eu Fyah, a Gabi. 

FYAH 

Tô indo Gabi! 

FYAH diminui um pouco o volume, coloca a cerveja de lado e caminha até a porta. FYAH abre a 

porta, olha para GABI e lhe dá um beijo no rosto e um abraço bem apertado. Um abraço cheio 

de carinho, de sentimento. 

FYAH 

Oi Gabi, tá tudo bem? 

GABI 



T á sim! Posso entrar?! 

FYAH 

Claro! Chega aí! Quer uma cerveja? 

GABI 

Eu aceito sim!  

Eles entram no quarto e FYAH fecha a porta. Ele apanha uma cerveja, abre e entrega para GABI, 

que senta na cama.  

GABI 

Desculpa, tá? A Maria disse que você tava aqui e eu vim subindo... 

FYAH 

AH! Qual é Gabi! Relaxa. Você é de casa! Mas e aí?! Quê que tá rolando?  

FYAH está sentado na poltrona onde estava anteriormente. Novamente tomando a sua cerveja, 

mas agora, o som está ambiente. FYAH não para de olhar para as pernas da GABI. Para o seu 

decote e para a sua boca. GABI está sentada na borda da cama, bem na frente da poltrona onde 

FYAH está sentado. Ela está usando um vestido. Levemente curto. Com um belo decote e com 

um corte que valoriza o seu corpo. Ela estava linda naquele vestido e sabia disso! O cruzar e 

descruzar de suas pernas e o seu decote, estavam deixando FYAH excitado e nervoso. 

GABI 

Fyah, eu preciso da tua ajuda. 

FYAH 

Como assim? Aconteceu alguma coisa??? 

GABI 

Não, não... Ah... Tipo, Eu preciso de grana Fyah. Eu tenho que pagar meu cartão, minha facu, eu 

queria comprar um presente bacana pra Carol também. Sábado é aniversário dela. 

FYAH 

Pô Gabi, sério?! Você já tá me devendo cinco mil cara. E nem fala nada... Saca?! Eu não cobrei, 

blz! Mas... Você vem me pedir mais grana??? Pô... Você tá viajando Gabi! Tá vacilando, de 

verdade! E logo comigo?! Foda... 

GABI 



Pô Fyah, desculpa... Eu sei que é foda! Mas eu vou te pagar! É que tá foda pra mim, de verdade! 

Mas eu vou te pagar cada centavo! Eu prometo!  

FYAH 

Vai me pagar Gabi?! Vai me pagar como??? 

GABI 

Meu castigo acaba no fim do mês, aí meu coroa libera a grana de novo! Mas isso é bobagem... 

Não quero falar sobre isso não. Você vai me ajudar, não vai?!... 

FYAH 

Vou Gabi! Vou sim! Mas não vacila comigo. Tá?! Tô confiando em você! 

GABI 

Aiii... Brigada Fyah! Eu sabia que você não ia me deixar na mão. Brigada! Brigada! Valeu mesmo! 

FYAH 

Tá, tá, tá! Só não vacila comigo! 

GABI 

Relaxa Fyah! Eu nunca vacilei contigo! Você sabe disso... E por falar em relaxar, senta aí vai! 

Aumenta esse som e relaxa! Eu vou te ajudar a relaxar... Vou te fazer relaxar direitinho... 

Depois de pular da cama e enxer FYAH de beijos e abraços de agradecimentos, GABI tira as 

sandálias, tira a sua calcinha e joga no rosto de FYAH. Ele apanha a calcinha de GABI, fecha os 

olhos, cheira profunda e lentamente na calcinha... Ele tira seu tênis, baixa suas calças, a cueca e 

senta novamente em sua poltrona. GABI se aproxima, se posiciona por cima de FYAH, sobe o 

seu vestido, acaricia o pênis de FYAH, o posiciona sob o seu corpo e senta lentamente sobre ele. 

GABI balança suavemente, com leves pulos por cima de FYAH. Como se andasse a cavalo... GABI 

apoia as suas mãos nos ombros de FYAH, em sua nuca e o beija várias vezes, lentamente. Eram 

beijos famintos, mas suaves! FYAH passeava com suas mãos pelo corpo de GABI. Apaupando 

suas pernas, suas nádegas, seus seios. Ele baixa as alças do vestido de GABI, toca seus seios, os 

beija, chupa, dá leves mordidas nos bicos... Passa a mão por trás da cabeça de GABI. Puxa seus 

cabelos para trás e GABI dá um gemido de prazer. Ela estava muito excitada e queria que FYAH 

a fizesse sentir muito prazer. Seu corpo estava tremendo, em êxtase!  

GABI 

Eu vou ser sua hoje! De todas as maneiras! E quantas vezes você quiser! Pode fazer o que quiser 

comigo! EU só quero sentir você dentro de mim! Todinho, dentro de mim! 



FYAH 

É?! Vem cá, vem! Deita aqui e se abre pra mim! Abre bem! Eu quero sentir o seu gostinho! 

Eles levantam, GABI se deita na cama já sem o vestido e se posiciona com a barriga para cima, 

com as pernas flexionadas e bem abertas. FYAH, também já sem roupa, inclina-se e começa a 

fazer sexo oral em GABI. FYAH está muito excitado, ele sempre teve atração por GABI. GABI 

estava totalmente entregue a FYAH! Ela estava de olhos fechados, delirando, gemendo, 

apertando a colcha da cama com as mãos e se torcendo na cama enquanto FYAH fazia sexo oral 

nela. GABI nunca havia sentido tanto prazer na sua vida! Ela teve um orgasmo, gemeu de 

prazer. FYAH deita na cama e GABI fez sexo oral em FYAH.  Depois, GABI senta novamente por 

cima de FYAH. Ela gostava daquela posição. Gostava de ficar por cima. De comandar a 

situação... FYAH a deita na cama e deita por cima dela. Fyah acariciava e apalpava  o corpo de 

GABI. Eles mudaram de posição várias vezes. Os dois estavam muito excitados e sentindo muito 

prazer! GABI teve outro orgasmo. Tiveram orgasmos simultâneos. Exaustos, deitados na cama, 

GABI com a  no peito de FYAH. 

GABI 

Toma banho comigo? 

FYAH 

Banho é?! Só se eu passar o sabonete em você e te enxugar depois. 

GABI 

Nada disso! 

GABI sai correndo e dando uma gargalhada! Ela vai em direção ao banheiro. FYAH corre atrás 

dela. E assim, GABI deu início a sua prostituição. Foi a primeira vez que vendeu o seu corpo por 

drogas, por dinheiro. 

 

 

... 

 


