SEXO SELVAGEM

Falou em Sacanagem eu lembrei que tenho que imaginar as ações de sacanagem, para
fuder com você no sábado, minha puta Vadia.
Sei que você gosta de sexo selvagem e eu vou te proporcionar prazer.
Vou começa com os dedos na bucetona da minha vadia. só para ela sentir. E ficar
meladinha, vou colocar o dedo na Minha boca para sentir o muco vaginal deslizando sobre
os meus dedos.
A minha língua vou passar entre os dedos disputando o líquido salgado da Bucetona da
minha puta.
Faço esse ritual só para sentir o espírito de Vadia, tomando conta do corpo dela.
Nesta altura do campeonato meu pau já está duro entre as tuas mão da vadia, e os seus
dedo imitar a língua da puta espalha a minha primeira gala sobre a cabeça, ela coloca
cabeça do meu pau na boca e chupa e engoli aquele princípio de galã.
Eu fico curtindo o meu pau entrar na boca da minha Vadia, tirei os cabelos da frente do para
mim ver o meu pau ser engolido pela você da minha puta.
Para atiçar o fogo dou uma chupada é uma lambida nas tetas da minha vaca que neste
momento já está doida para senta em cima do meu pau.
Eu prorrogou o momento lógico que tem que passar a língua na bucetona da minha puta
para ela ficar extra meladinha sedenta pelo meu pau grande e grosso. Passo a lingua no
piguelo enfio a língua para dentro da buceta coloco meus três dedos dentro da buceta e
levo para a minha boca. Vou chupar é claro,eu compartilho com minha puta essa
Sacanagem ela lamber meus dedos como se tivesse chupando meu pau para ampliar a
Sacanagem lado com a cara de safado. Retorno os dedos para dentro da buceta e colocou
os dedos de novo na minha boca. ela flutua neste momento a minha cara de tarado já toma
conta da minha face de criança feliz.
Passo a minha línguas no meio dos dedo dela, passo a mão na sua buceta e dos dedo no
seu Pinguelo.
Olho para e cara da Vadia e vejo um vulcão de tesão preste a entrar em erupção.

Desço a mão e coloco meus três dedos dentro da bucetona da vadia que se trosse todas
feito uma cobra, e bucetona e boca dessa cobra que parece sugar meus dedos para dentro
do útero. Meu casete duro e melado feito quiabo cozido. Deseja desesperadamente está
dentro da daquela buceta insana que parece chamar meu pau para sentar em cima.
No frenizir dos movimento dos meu dedos dentro da bucetona da minha vaca ela goza e
ejacula feito uma puta, vagabunda melando minha mão toda como o gozo que parece um
rio molhando menções e encharcando minha mão com o seu líquido salgado que aproveito
para colocar na minha boca dividido aquele líquido com os lençóis da cama do motel.
Ela estava pegando fogo e o gozo foi rápido que nem a queda de um meteorito. Eu imagino
uma safadeza e neste momento olhos para os seios dela me dá uma vontade de mama

com seu fosse um bezerro faminto e ela uma vaca com seios cheio de leite para bezerro
chupar e mamar.
Mando ela ficar de quatro ela me pede para Fuder sua Buceta mais na minha mente sacana
quero que ela se pareça com uma vaca com suas tetas pendurada eu me deito por baixo e
começo a sugar os bicos dos seios como se tivesse leite para bezerro sacana saciar a
Sacanagem imaginada pela minha mente pornográfica.
Ele entra na sintonia da sacanage e começa a passar sobre minha boca os bicos dos seios
e eu fico feito um bezerro quero pegar para mama. Os seios da minha vaca fica passeando
sobre minha cara indo e voltando para retribuir a sacanage, coloco minha mão por baixo e
pego na bucetona que mesmo de depois de gozar feito uma jumenta está toda meladinha
de novo chorando pelo meu pau.
Ela conduz a mão e começa a pegar no meu cadete como se fosse a beceta dela engolido
meu pau ela fecha a mão e começa a bater uma pueita no meu casete grande e grosso, ela
olha para o meu pau duro e não resiste em só pegar, inclinar seu corpo para frente coloca
meu pau na boca engole de uma vez. porém antes ela faz o ritual de espalha a primeira
galã que está sobre a cabeça do meu caceite com o dedo. Depois ela coloca só a cabeça
dentro da boca e suga igual uma Bezerra que está como fome e que quer leite
quentinho.para engolir.
Depois ela tenta engolir meu pau coloca todo dentro da boca, ou melhor tenta colocar o
meu pau todo dentro da boca. Eu delírio sinto meu catete entrando de bouca adentro e a
quentura da saliva mas o movimento de subir e descer, tirando e colocando o meu pau de
boca adentro, isso me dar uma sensação de euforia. Pego nos cabelos dou palmadinha na
cara da puta e só agora digo para ela sentar em cima do meu pau do negão tarado puta
vagabunda.
Mais ante que ela sente vou verifica se a minha bucetona esta pronta para engolir meu
cadete passa a mão sobre a buceta da Vadia que continua Meladinha E o Pinguelo durinho
parece está pronta para engolir 22 centímetro de pau grosso que será engolido pela Buceta
gulosa da minha jumenta. Neste momento pede para mim com maior carinho deixa eu
sentar no teu pau mozinho. Isso me dá uma sensação gostosa adoro quando ela fala
palavras carinhosa.
Fico de deitado de pau duro e relaxo para ela fazer um Boquete e lubrificar com sua saliva,
para que a Buceta dela engula meu pau todinho com mais facilidade faço isso só para
aliviar o tesão.
Pois quando essa puta senta em cima do meu pau eu perco o controle total. Cedo para ela
o comando deixou de ser dominador e passo ser dominado pela mulher que fode comigo
como se nós dois fossem dois animais irracionais que vive amor da natureza. Sem nos
preocuparmos, de mente leve nos entregamos ao prazer do sexo.

Fico vulnerável às suas mexidas parecem ser programadas a Buceta da Vadia parece ter
vida própria. Assemelha ser um povo abraça meu pau de uma forma louca e insana. Ela
cavalga em cima do meu pau como se fosse uma amazona treinando numa hípica.

Movimento delicados e brutos se misturam e eu fico brigando com o meu psicológico para
não gozar.
Me entrego nesta orgia fascinante onde dos amantes fazem sexo com se fosse dois animais
no meio de floresta verdejante aromatizada com o perfume das flores silvestre. ventilada
pela brisa do vento. Vamos deixar essa melancolia para lá vamos voltar para sacanagem.
Adoroooooooooo Fuder com minha puta.
Preparei meu psicológico para não gozar pois sei que minha puta além de goza ela ejacula.
Poucas mulheres têm a capacidade de ejacular.
E isso me deixa louco pois minha puta afirmou que fui eu o descobridor da sua ejaculação.
Ela nunca tinha ejaculando ante, até encontrar o negro apaixonado por sexo com o pau de
22 centímetro, uma língua descontrolada e uma mão prostituta.
Ela começa a mexer e eu consigo estabilizar meu Tesão. Aí eu vou para cima divido com
ela a dominação, pego no bico dos seio e começou a puxa para baixo como se tivesse
tirando leite de uma vaca.
Começou a Esculhambar a Vadia que pula em cima do meu pau como se fosse uma cama
elástica. Sai palavra da minha boca do tipo pula vagabunda em cima do pau do teu macho.
Neste momento meu tesão sobe para cabeça eu começo a bater na minha prostituta,bato
na cara nas concha, puxo os cabelos e continuo esculambando. Do tipo quero ver você
gozar feito uma jumenta. Mela meu pau todinho como teu gozo e com tua ejaculação
vagabunda.
Cada palavra pronunciada motiva a minha puta a querer gozar igual uma jumenta.
Neste momento meu pau já está no limite para gozar dentro da bucetona da Vadia que
resolveu adotar esse tarado para Fuder.
Ela não resiste a palmada na coxa na cara e as minhas duas mão nos seus seios puxando
os bicos para baixo como se tivesse tirando leite de uma vaca. Para enfeitar a Sacanagem
coloco meu dedos na boca da vadia.
O festival de palavras sacana espalha dentro do quarto.
Vadia,rapariga,cachorra, goza feito uma jumenta em cima do pau do teu macho, eu
estímulo à ela goza e ejacular, melando meu pau todinho com seu gozo maluco. Ela gozar
mas parece está possuída não sai de cima do meu pau.E
Continua se comportando com uma puta treinada para sentir prazer e dá prazer para seu
macho tarado.
Sua Buceta repete todo o ritual de movimentos e meu pau motivado pelo fogo do tesão
continua duro feito uma rocha.

Minhas palavras sacana parecem entrar no ouvido da vagabunda e desperta a puta que
estava adormecida dentro da mulher tímida e recatada.
Eu amor essa transformação pois sei que sou eu o único que desfruto dessa nova mulher.
Vadia e safada determinada a dá prazer para macho que a ensinou a ter prazer no sexo.

Ela continua em cima do meu pau gemendo feito uma Cachorra no cio e eu como sou
tarado mesmo, repito toda a safadeza, neste momento meu psicológico toma conta do meu
tesão e meu gozo fica em segundo plano. Mas meu pau continua duro e eu estou
determinado a fazer a minha puta goza e ejacular até ela cansar de sentir prazer.
Ela goza no mínimo três vezes em cima do meu casete.
Fico me perguntando onde adquiro tanto tesão para permanecer com meu pau duro.
Em alguma vez ela pergunta se tomei alguma coisa para manter a ereção.
E eu com a cara de safado respondo sorrindo e o fogo do tesão puta.

Ela escuta a palavra tesão olha para mim com cara de safada e doida para levar pau na
Buceta ou no cuzinho, pois uma puta que se preza tem três coisas básica
Fazer o Boquete gostoso, dá a Buceta feito uma louca e como sobremesa da o cuzinho
para seu macho saborear e se sentir o macho dos machos.
Com isso ela me realiza como macho e eu em troca alimento a puta que está dentro dela.
Ela começa a me beija e a Sua língua passa sobre meus lábios um beijo melado e
suculento, sua mão segura meu pau e uma voz sacana sai da sua boca carregada de tesão,
mozinho me fode de quatro.
Fuder minha puta de quatro e como se eu entrasse para dentro dela e compartilhasse do
fogo sacana que está dentro da minha puta Vadia explodido que nem um vulcão em
erupção ela saber que vai ser Estuprada e maltratada e que vou lhe tratar como uma
cachorra, como puta e que cada ação que vai ser feita ela não teria como me controlar.
Sua Buceta e seu cuzinho ficam na minha frente sobre meu controle total, mim sinto um
leão faminto onde a preza e minha puta da bucetona.
Passo a Língua na minha Buceta, dou beijo no Pinguelo da Vadia, subo até meu cuzinho
passo a língua dentro dele doou um beijo colo o dedo e prepara o meu cuzinho e minha
bucetona para enviar de dois centímetros de rola porém grossa minha puta costuma diz que
meu pau e três GGG Grande,grosso e gostoso.
Quando ela fala isso meu tensão celebra suas palavras sacana.
Eu tento adiar a introdução do meu casete na Buceta da minha vadia mais e inútil ela que
ver o Leão faminto e ação.
Neste momento vou me transformar no estuprador e no carrasco e a minha puta saber
disso. Mas não se importa com as ações que está por vi.
Enfio meu pau na Buceta da puta sem se importa se está lubrificada ou não, sou violento e
empurro até os ovos, meus ovos bate na beirada da Buceta Da Vadia ela está literalmente
ameser da minha violência. Porém não para por aí, sua bunda e chicotada com minha mão
sua costa são alinhadas como se o Leão faminto quiser ver o sangue brota da sua costa.
Sou extremamente violento, e o meu pau e introduzido na Buceta da Vadia sem pudor.
Pego no cabelos longos e sedosos e transformo em uma rédea. com meu pau todo dentro
da Buceta Da puta eu me sinto um cavaleiro montado na minha égua.
Palmadas murros e assanhadas são distribuídas de forma alucinante. Não preciso de
motivação mas a puta gosta de sentir o Leão faminto por traz fudendo a bucetona da Vadia.
Ela entra em sintonia com meu tesão e fala fode meu nego tarado fode a buceta da tua
puta.

Me fode com seu pauzão grande e grosso. Ela sabe que neste momento vou triplicar as
ações de maldade. E a vagabunda gosta parece não se importa com estupro.
Olho para meu cuzinho e pego a cabeça do meu pau e ficou passando sobre ele aí pego a
minha puta de surpresa enfiou o pau de uma vez no cu da puta que entra apertadinho no cu
da puta.
Ele grita aí mozinho meu cuzinho tá doendo e neste momento eu estou insano não quero
saber se Doi. Só quero enfiar o pau até os ovos no cuzinho da vadia.
Eu me senti saciado a fome do leão faminto passa temporariamente.
Ela grita meu vi está doendo nego tarado. E
eu respondo não quero saber se estar doendo puta e assim vou te estuprar é assim que eu
quero. Minha puta e Estuprada de novo. Depois da quarta penetração no cuzinho da minha
puta meu pau se acomoda dentro dele e aquilo que era doloroso agora invade a puta de
prazer.
Eu continuo com a mesa força, enfiando no cuzinho da minha puta ele tá sendo Estrupada,
seu cuzinho está vermelho de tanto levar pomba,
Sua bunda também está vermelha de apanhar as costa toda Arranhada mas a prostituta se
delicia de prazer. eu tento não gozar para que ela sinta prazer quando está fodendo de
quatro com seu macho tarado.
Volto a introduzi na Buceta da puta com força e falando palavras vulgares e sacana quero
ver minha puta delirar de prazer.
Se você estiver lendo esse conto erótico deve está se perguntando. Esse tarado filho da
puta não goza não?
Minha puta já me conhece sabe dos meus desejos é agora ele é quem vai dominar e eu vou
ser dominado por ela.
Me deito de forma relaxada e ela com sua boca sedenta de tesão vem fazer um boquete no
meu casete de forma erótica e carinhosa ela quer que eu goze na Cara dela E ainda fala
amorzinho vou engolir a gala toda.
Vai saborear minha galã como se fosse um pedaço de chocolate ao leite.
Ela lambe meus ovos beija a cabeça do meu casete. Neste momento faço da boca da puta
uma Buceta fico enviando e tirando o meu pau da boca da puta.
Os meus ovos batem na cara da puta e meu gozo está prestes acontecer. E a Vadia sabe
disso e me motiva com palavras do tipo mozinho vou engolir tua gala toda.
Goza na minha cara nego safado
Teu pauzão e gosto goza na cara da tua puta.
Eu viajo olho para cara da Vadia peço para ela abrir a boca pego o meu pau com as mãos
fico passando na cara da Vadia, passo a cabeça do pau nos seus lábios para atiçar meu
gozo.
Ele que ver minha gala gorar na Carra e dentro da boca para engolir e dá prazer a seu
macho.
A gala neste momento que fazer aquela viagem do saco escrotal passando pela uretra e
banhado cara da minha puta e enchendo a boca da Vadia de gala.

Eu começo a bater uma punheta e mando a Vadia abri a boca quero gozar feito um jumento
com muita gala para de atribuir na cara e dentro da boca da minha puta Vadia.
Apesar da sacanagem braba eu sinto o carrinho que ela demonstra quando minha galã jorra
do meu pau em direção a sua boca.
Neste momento o gozo é inevitável a gala sai feito lava quente banhado e enchendo a cara
da Vadia que carinhosamente engole meu gozo. Ela lambem e beija meu casete, não deixa
neum vestido de gala no meu casete. Deixa ele todo limpo com sua boca suave e sedutora.
Engole toda a gala que jorrou do pauzão grosso e gostoso do qual a minha puta adora suja
com sua boca toda a porra que estar de dentro dele.
Elas gozou mais ou menos umas cinco vezes e eu gozo uma só vez que vale as cinco dela.
Essa é a história de amor e sexo entre eu e minha puta.
Estamos cansado foram seis horas de sexo selvagem ele encosta a cabeça no meu peito e
dorme feito uma leide.
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