Eu estava quieto no meu canto quando um amigo chegou e me
falou cara tu leva jeito para escrever contos eróticos. Eu
perguntei cara quando você leu, você conseguiu se por dentro da
história. que foi escrita. Não tenho muita experiência nesta parte
literária mais sou um cara que adoro desafios.
Meu amigo e de uma geração após a minha muito provavelmente
a sua educação sexual é além da minha.
Vejo a sexualidade brotar dos seus olhos como se fosse um
vulcão em erupção.
Lógico que ele tinha mergulhado de cabeça dentro da história só
perguntei para checar se meu poder de analisar as pessoas
estava em dias.
E ele me desafiou a escrever um conto erótico envolvendo três
pessoas, porém sem experiência nesta área como iria colocar
sentimentos nas palavras e energia suficiente para envolver o
leitor a entrar para dentro da história e viaja no psicológico.
Resolvi encarar o desafio o desafio e vou tentar aqui retratar
coisas que acontece é que a sociedade da minha geração rejeita
e abomina.
Porém vos digo essa geração está passando e os membro dessa
nova geração estão em conflito cultural.
Principalmente ao que se refere sexualidade.
Eu acredito piamente que em nome do amor as pessoas se
permitem a contribuir com a felicidade do seu parceiro ou

parceira. Sem pensar nas regras sócias, Simplesmente por amor
ao outro.
Esse conto erótico que vou escrever vou tentar mostrar para o
meu leitor que mesmo sem experiência me comprometo deixar
esse conto recheado de sexualidade e Sacanagem tudo isso em
nome do amor.
Chegou a hora de deixa de conversa mole e começar logo
escrever essa porra de conto erótico para eu mostra para filho da
puta do meu amigo que eu aceitei a porta desse desafio.
O sexo brota dos meus poros feito água em fonte na época do
inverno meus colegas me chamam de tarado pois sou tão viciado
em sexo que agora estou partindo para outra modalidade de
sexo. Minha geração que se foda quero fuder todas as Buceta
que aparecerem na minha frente eu tenho um pau grande grosso.
e ele tem vinte e dois centímetros e as mulheres ficam louca
quando eu introduzido na Buceta na boca ou no cuzinho delas.
Não tenho pudor sou um safado credenciado na arte de dar
prazer, para as putas que gostam de Fuder gostoso.
Estou doido para Fuder a mulher de um amigo meu, ela é o tipo
da mulher que gosto de fuder morena de cabelos encaracolados
mais ou menos um 1.70 mt, seios médios bundinha arrebitada
fico imaginando meu pau entrando na buceta daquela negra
Vadia, sinto que a sexualidade dela está Impregnado em todo
seu corpo e eu sinto a energia da sexualidade dela querendo
fuder com minha sexualidade. Porém o marido da Vadia e meu
melhor amigo.

E por uma questão de respeito não permiti que a energia da
minha sexualidade der alguns passos sem está sobre meu
controle. Acho que a minha sexualidade também sente a energia
da vagabunda vindo em minha direção.
São meus amigos preferido não demonstrar meu lado sacana.
Nao estragar essa amizade que de longo tempo.
Percebo que o olhar do meu amigos tem uma coisa para
fala-me porém por sermos de geração diferente o mesmo se
limitava a não compartilhar o que estava sentindo ou querendo.
Após alguns dias depois fui convidado pelo meu amigo e sua
esposa para tomarmos umas cervejas numa churrascaria do
bairro, ao chegar lá fui celebrado e aquela energia de uma
amizade sincera tomou conta do ambiente.
Ela estava linda com seu cabelos cheios de cachos
ondulados
e vestido de seda vermelha transformava sua curvas em
monumentos da sexualidade.
E ele cheio de orgulho por ter uma mulher bela e sexe ao seu
lado causando inveja aos machos que compartilhavam o mesmo
ambiente.
Os Caras olhavam para morena era nítido o desejo que brotava
nos olhos de cada um inclusive do meu que estava perto dela
sentindo o cheiro do seu perfume e a energia da sua
sexualidade.
Controlo meus pensamentos pornográfico direcionado a mulher
do meu amigo.

Já estava na terceira cerveja e eu pergunto vamos pedir um tira
gosto para comermos junto com a cerveja que vinha tão gelada
que a garrafa parecia estar coberta com leve camada de gelo
onde os bebedor profissional chama de cerveja mofada.
Na quarta Cerveja sinto um pé por debaixo da mesa e subir até
minha colchas fazendo movimento, subindo e descendo.
Ela olhava e sorria. eu via no olhar dos dois que os mesmo
queria contar-me alguma coisa estava só esperando os grama de
álcool entrar na corrente sanguínea para poder falar.
Como minha experiência sexual sentia a energia dois. já me
preparava para fazer daquela noite um festival de sacanagem
sentia que naquele dia eu ia fuder a mulher do meu amigo. Não
demorou muito e dois chegaram para mim é disseram vamos
fazer um sexo diferente. Eu já dominado pelo álcool falei vamos
sim ele parece ficar feliz em ouvir o meu sim.
Ela neste momento já estava com pé em cima do meu casete
que estava duro e cheio de tesão na morena do meu amigo.
Aí ele falou para mim quero ver você fudendo a minha mulher na
minha frente eu não pensei duas vezes já tinha tesão por ela
mesmo, ela é o amor da minha vida e o que ela que eu permito
pois o amor que sinto é maior que você possa imaginar.
Saímos da churrascaria direto para o motel levamos algumas
Cerveja. chamamos o UBER eu sentei no banco de traz com ela
e ele foi na frente, neste intervalo de tempo até chegar no motel
ela passa a mão por cima da minha calça pegava no meu pau

apertava e o meu pau e o meu tesão explodiu feito lava de vulcão
em erupção. Chegamos no motel
ele se sentou na carteira é falou sempre soube que você tinha
tesão pela minha nega agora quero ver você Fuder ela na minha
frente.
E eu poder deixar meu amigo vou fuder a puta da sua mulher só
tenho um pedido a fazer quero fuder essa puta do meu jeito, é ele
ela sorrindo pode ficar a vontade.
Coloque meus 22 centímetro de pau para fora, ele olha e se
admira pensava que meu pau era menor, ela Lambeu os lábios e
eu digo desse aqui puta fazer um boquete bem gostoso no meu
casete. Aproveito para tirar a blusa logo em seguida pego na
cabeça dela e introduzi meu pau de boca adentro e ele se
engasgar e eu fico louco e empurro e tiro o pau da boca dela
como se tivesse colocando na buceta ela deixa o meu pau todo
lubrificado de saliva e fico flutuando de tesão estou Fudendo a
mulher do meu amigo na frente dele.
Rasga a Buceta dessa Vadia Quero ver teu pau entrar até os
ovos e aquilo que falava me enchia de tesão terei vestido de
seda vermelha em seguida tirei situam e a calcinha ficamos na
posição meia nove e agora aquela Buceta que desejava estava
na minha frente sedenta de tesão passei a Lígia no grelo dela
deu uma chupada gostosa na Buceta da vaia e ele por sua vez
da um trato no casete e ele com cara de Vadia perder deixa eu
sentar no teu pau. E eu imagino chegou a hora de saber se essa
negra fode mesmo gostoso do jeito que ele me falava e aquela
voz sacana sai da boca dele fode gostoso vagabunda com meu
amigo.
Quero ver ele te fuder como se fosse a puta dele.

Era o que tava precisando ouvir Mandei a vagabunda fica de
quatro e comecei a da palmadas na bunda e Esculhambar mexe
Vadia Quero meu pau se delicie com essa Buceta tarada. A nega
começou a mexer parecendo um Cachorra no sou E meu vinte e
dois sentimento de rola era engolido pela a buceta da nega.
Ele só olhava, acho que ele também sentia prazer em vez eu
fudendo a nega dele.
E nega gemia feito uma louca com meu pau todo dentro da
buceta e gritava fode minha Buceta negao do pau gostoso e eu
empurrava com de uma vez com força, sem se importa se a puta
estava sentindo dor ou não. Aquela orgia era tão gostoso que eu
Simplesmente ignorava a presença do meu amigo.
Tirei o pau da Buceta peguei no cabelo da vagabunda e disse,
vem puta chupa meu casete faz um boque bem gostoso e
lubrificar meu pau pois vou enfiar no cu vadia.
Ela olha para mim com a cara de puta safada e fala quero sentir
teu pau no meu rabo negão tarado.
Aquelas palavras soaram no meu ouvido como se fosse uma
música.
Deixei ela chupar bem gostoso até aliviar a fúria do tesão.
Saquei a mão na cara da Vadia e falei vira vagabunda vou Fuder
seu cuzinho. Aquela bunda negra de pele macia estava exposta e
eu empurrei meu pau até os ovos e gritando vou rasgar teu
cuzinho Vadia, vou te estuprar quero que você sinta meu pau
atingir a profundezas do te cuzinho, ela falou isso é ela se emana
de tesão e grita estroupa o meu cuzinho negro do pau gostoso.
Ela olhar para o marido que parece está esvaziado com a minha
Sacanagem e fala aí filho como gostoso Fuder com teu amigo.

E ele carinhosamente diz faço o que você quiser, também curto
essa nossa loucura de ver você Fuder e gozar gostoso no pau do
meu amigo é alucinante.
Eu ignoro esse bate papo e as minhas unhas passeiam do fagote
até a bunda da Vadia que ficar marcado parecendo um trilho de
trem.
Eu aproveito para tirar o pau dentro do cuzinho da negra que
agora está adaptado e o meu pau entra e sai sem muita
dificuldade.
Eu chorava e batia na Vadia tratava com uma prostituta e cadê
palavra pronunciada parecia ser um elixir do prazer.
A negra viaja de prazer e isso deixa meu amigo feliz em ver sua
mulher nadar no oceano de prazer. E ele também se excitava
colocou o pau para fora e começou a se masturbar. Parecia estar
feliz em me ver fudendo a esposa dele tratando feito uma
Cachorra no cio.
E o festival de Sacanagem era explícito eu ignora a presença
dele e só me concentrava e dá prazer para aquela negra tesuda
que engolia meu pau como se fosse um morango maduro.
Ela delirava de prazer e gritava
Quero teu pau dentro de mim negro safado.
Eu enfiava o pau no cuzinho dela sem me preocupar se ela
estava sentindo dou ou não.
E ela interagia feito uma puta.
Fode meu cuzinho para o meu amor me ver gritar com seu
pauzão me estuprando.
Não é meu amor? e ele responde fode rasga o cuzinho do amor
adoro ver ela cheia de tesão.

Olho para Buceta da vadia, tiro do cuzinho e coloco na Buceta
fico fazendo esse movimento e aproveito para dar mais palmadas
na bunda da negra e era forte. As palmadas parecem excitar a
vagabunda. Com meu pau todo dentro da buceta ela pede para
parar de bater. Fico louco e vagabunda mexe feito uma cobra se
torcendo toda.
Meu gozo se manifesta mais meu Objetivo e gozar na cara dessa
puta e fazer ela engolir minha gala.
Aproveito que ela tá de quatro introduzi minha língua na Buceta
da vagabunda. Passo a língua da buceta para o cuzinho retorno
para a buceta e fico passando a língua no Piguelo da Vadia.
Ela geme e sussurrando parecendo uma Loba no cio.
Grita feito prostituta lamber minha Buceta negao tarado faz eu
gozar de novo na tua carta negro gostosão.
Meu amor você vendo a safadeza de negro tarado fazendo tua
esposa matar a vontade de Fuder com um macho na sua frente.
A negra safada queria pomba em dobro, o meu amigo que vai
tudo e só batia punheta agora era convidado a se juntar a nós.
Vem amor quero chupa teu pau enquanto é nego tarado chupa
minha buceta e lamber meu cuzinho.
Fique louco tirei a língua da levantei dei três palmadas na bumba
da nega chega ela imprimiu a buceta para empurra o pau na
Buceta com força e ela se engasgava com pau do esposo na
boca.

Ele que é safadeza então vamos deixar essa puta saciada. Eu
empurrava na Buceta e no cuzinho esculachando e batendo no
espinhaço da Cachorra.
Peguei o cabelo da nega empurrou o pau na Buceta e nesta hora
me sentir um Carvalho fudendo com égua.
A vagabunda grita vem nego safado quero fazer um Boquete no
teu pau e quero sentir o pau do meu amado marido na minha
Buceta e no meu cuzinho.
Sem questionar obedeci o comando da vagabunda pois o meu
papel ali era satisfazer a vontade da esposa do meu amigo que
só sentia prazer ao extremo quando o esposo convidava um
amigo para Fuder juntos só assim ela se sentirá realizada como
mulher.
E o amor que um sentia pelo outro não era comprimento os dois
sabiam muito bem o que queriam.
Agora eu já estava com meu pau na boca da puta, e o esposo
introduziu na Buceta e no cuzinho dela na mesma violência,
porém a Vadia tira o meu pau da boca e manda o esposo dá
palmadas.
Eu como sou safado de carteirinha dou uma parada na cara da
Vadia e pergunto porque ela parou o Boquete, ela olha excitada
para mim é fala tá vendo amor como eu gosto de ser tratada.
Pego nos cabelos da Vadia mando ela abrir a boca e fico fazendo
da boca da puta uma Buceta e bato de novo macarrão dela e
escolambo isso puta safada e assim que gosto.

Agora faz Boquete gostoso, e o esposo da negra safada entra no
clima e fode o cuzinho dela e buceta e bate na esposa como ela
gosta.
Ela delira de prazer e esposo parece ficar feliz só pelo fato de
realizar as fantasias da esposa que naquele momento ela que se
sentir uma puta vagabunda cheia de tesão é que adora realizar
fantasias sexuais.
Eo já estou no limite do goso porém a loba no cio já gozou muitas
vezes.
Vai vagabunda chupa gostoso meu cadete que quero ver você
com cara melada de gala, e com galã dentro da boca para
engolir.
Chame o esposo dela e falei vamos gozar na cara dessa puta
nois dois. Parecia que estava adivinhando o passamento da
negra safada ela se agarrou com dois casetes como se fosse um
troféu, chupava um e batia punheta no pau do outro é eu para
excitar mais a vagabunda dou umas palmadas na Cara da puta.
A Sacanagem ficou intensa e o gozo foi inevitável gostamos
dentro da boca da vadia pingo de gala, se espalharam no rosto
da vagabunda e ela elaborava a nossa gala, como se fosse um
mel.
Passa a Lígia no lábios sugava o nosso pau para tirar a última
gota de gala.
E aquele olhar de mulher Vadia passava para nós a sastifação de
uma fo da bem fundida.

Ele também parecia se sentir orgulhoso de ter casado com uma
puta safada, e em nome do amor que sentia por ela, ele dividia
única e exclusivamente o sexo. Parece está agradecido em
compartilhar comigo a buceta eo cuzinho gostoso da esposa
amada.
Sentir a energia dos dois é era nítido o prazer que os dois
sentiram em mim chamar para fazer esse bacanal.
Esse conto foi imaginado e escrito sem que eu passasse por uma
experiência desse tipo
mas Confesso que em alguns momentos me senti dentro da
estória que eu estava escrevendo sei que existe casais que
compartilha seus momentos sexuais para terem mais prazer.
E vivem uma vida feliz e harmoniosa em família e na sociedade.
E todos têm o direito de fazer da sua vida o que quiser.
Espero que você ao ler tenha algumas sensações gostosas que
só o sexo proporciona.
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