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ARDENDO DE PRAZER
Triiiiii, triiiiii, triiiiii.
Tict!
Letícia ---Alô!
Edmilson ---Eu gostaria de falar com o João.
Letícia ---O senhor ligou errado.
Edmilson ---Ah foi? Desculpe-me.
Letícia ---Tudo bem, isso acontece.
Edmilson ---Hum, você tem uma voz tão bonita!
Letícia ---Gentileza sua.
Edmilson ---Gentileza nada, é verdade!
Letícia ---Não sei o seu nome!
Edmilson ---Edmilson.
Letícia ---Seu nome é forte! Meu nome é Letícia.
Edmilson ---Se importa se a gente conversar um pouquinho?
Letícia ---E por que não?
Edmilson ---Eu estou no setor Pedro Ludovico. E você?
Letícia ---Setor Sul.
Edmilson ---Quantos anos Gata?
Letícia ---Trinta. E você?
Edmilson ---Trinta e nove. O que faz da vida?
Letícia ---Trabalho e estudo. E você?
Edmilson ---Sou estagiário em engenharia.
Letícia ---Aqui está um pouco frio. E aí?
Edmilson ---Aqui também. Você mora sozinha?
Letícia ---Não. E você?
Edmilson ---Moro.
Letícia ---Hum!
Edmilson ---Nós podíamos esquentar um pouquinho o clima. O que você acha?
Letícia ---O que pensas?
Edmilson ---Trocar ideias, deixar a imaginação nos conduzir...
Letícia ---Quem começa e quem termina?
Edmilson ---Eu começo!!
Letícia ---Hum!
Edmilson ---Como está vestida neste momento?
Letícia ---Estou de vestido florido, longo e solto. E você?
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Edmilson ---Estou só de roupão, acabei de sair do banho.
Letícia ---Está peladinho!?
Edmilson ---Pois é! Como é a sua calcinha?
Letícia ---Não uso roupa íntima.
Edmilson ---Ah... como gostaria de estar com você! Como você é?
Letícia ---Curioso!
Edmilson ---Ah, eu só quero poder te imaginar!
Letícia ---Então eu não falo.
Edmilson ---Por que não?
Letícia ---Porque se eu falar, você saberá como eu sou e não poderá me imaginar.
Edmilson ---É verdade!
Letícia ---Pois é Gatinho!
Edmilson ---Não me chama de Gatinho, que eu fico todo excitado... cuidado!
Letícia ---Gatinho, Gatinho!
Edmilson ---Provoca.
Letícia ---Gatinho!
Edmilson ---Podemos nos divertir?
Tict!
Letícia ---Com todos os prazeres!
Fábio ---Pois é cara e ficou tudo daquele jeito.
Marco ---Mais assim não dá. O que nós vamos fazer?
Edmilson ---O que é isso?
Letícia ---Acho que é linha cruzada!
Fábio ---Uai, tem mais alguém aí?
Marco ---Parece!
Edmilson ---Se importa Gata?
Letícia ---Não!
Edmilson ---Quais são as suas fantasias sexuais?
Letícia ---Em cima de uma árvore, no meio de um lote baldio. E você?
Fábio ---Olha só cara!
Edmilson ---Eu gosto de tudo, só não curto homo.
Fábio ---Oi princesa, meu nome é Fábio!
Marco ---Eu sou o Marco.
Letícia ---Eu me chamo Letícia. Como vocês estão vestidos?
Fábio ---Estou só de bermuda e moro no Centro.
Marco ---Estou de camisa, short e sem cueca. E onde está a minha querida?
Letícia ---No setor Sul.
Edmilson ---Ou, eu cheguei primeiro!
Fábio ---Que é isso cara, divide com o irmão.
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Marco ---Moreno, um metro e oitenta.
Letícia ---hum...
Fábio ---Sou instrutor de informática e tenho vinte e três anos. Gostas?
Letícia ---Sem preconceitos. Tenho trinta.
Marco ---Coincidência, tenho trinta também.
Fábio ---Gosto das mais velhas! Minha ex tinha vinte e sete anos.
Marco ---Eu trabalho no batalhão da polícia rodoviária.
Fábio ---Eu moro no Jardim América, próximo ao setor Bueno.
Marco ---Você tem uma voz tão sensual!
Edmilson ---Sexualmente o que você gosta Gata?
Letícia ---Que me façam de gato e sapato.
Fábio ---Esse papo está ficando quente!
Edmilson ---Gosto de meter de quatro.
Letícia ---Gosto de tudo o que vocês forem capazes de imaginar!
Edmilson ---Tudo o que eu imaginar?
Fábio ---Estou explodindo de tesão!
Letícia ---Tudinho.
Marco ---Eu gosto dentro de uma piscina!
Edmilson ---Gosto que cavalgue em cima de mim.
Fábio ---Amo chupar uma xoxota.
Marco ---Quero imaginá-la ao meu lado. Posso?
Letícia ---Deve!
Edmilson ---O que te deixa muito excitada?
Letícia ---Ser fodida incansavelmente. E vocês?
Fábio ---Eu de ser chupado.
Marco ---Nossa, você parece ser deliciosa!
Fábio ---Estou com tesão em você!
Edmilson ---Como é a sua bocetinha?
Letícia ---Do jeito que você gosta!
Marco ---Olha que vou ficar de pau duro.
Fábio ---Quero ver tua xaninha.
Edmilson ---De que tamanho você gosta?
Letícia ---O negócio é saber usar.
Marco ---Estou de pênis duro te querendo.
Fábio ---Que dia foi a sua última foda?
Letícia ---Ontem.
Edmilson ---Meu cacete está saltitante na minha mão.
Marco ---Posso te deixar nas alturas?
Edmilson ---Topa um ato sexual via fone?
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Fábio ---Uma sacanagem pura das boas!!
Marco ---Está afim, de um pau duro?
Letícia ---Hum...
Edmilson ---Quero imaginar você cavalgando no meu fálus.
Fábio ---Vai Gata!
Letícia ---Faço o que desejarem.
Marco ---Então vamos meter bem gostoso!
Edmilson ---Começo acariciando seus pés, subindo para as pernas e a barriga...
Fábio ---Desço lentamente a minha mão até a sua pombinha...
Letícia ---Vocês são bons!
Marco ---Neste momento, eu beijo a sua boca e acaricio os seus cabelos.
Fábio ---...toco ela por cima do vestido...
Edmilson ---...vou chupando e mordendo os bicos dos seus seios.
Fábio ---...coloco dois dedos lá dentro e mexendo bem devagar.
Letícia ---Hum... que ótimo... parem, se não eu não aguento...
Marco ---Quero te comer de quatro.
Edmilson ---Você está molhada?
Letícia ---Sim e quero ter muito prazer nesse momento com todos vocês.
Fábio ---Você então quer o meu ferro?
Letícia ---Quero tudo metido dentro de mim!
Marco ---Gulosa!
Edmilson ---Estou excitado, me pegando... ahhh...
Fábio ---Tirei o meu membro pra fora Gata! Quer senti-lo?
Letícia ---Até os cocos!
Marco ---Te quero agora.
Edmilson ---O meu pau esta duro de desejo. Quer ver Gata?
Letícia ---Quero.
Edmilson ---Vou batê-lo no telefone.
Plam, plam, plam, plam.
Edmilson ---Ouviu?
Letícia ---Ouvi!
Fábio ---Gosta de chupar Gatinha?
Letícia ---E de mamar, lamber, gustar, mordiscar...
Edmilson ---Estou me masturbando.
Marco ---A cabeça do meu bilau está latejando, só esperando essa tua boquinha.
Edmilson ---O meu caralho... bem excitado... quero você tocando nele.
Letícia ---Então molha o dedo na boca e passa na cabeça da sua vara, bem
devagarzinho; imaginando ser a minha língua.
Fábio ---Molhei... gosto de sentir a saliva.
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Edmilson ---Hum... que delícia... estou passando.
Fábio ---Tira a calcinha vai.
Letícia ---Não uso.
Fábio ---Ahhh...
Marco ---Está se tocando Gata?
Letícia ---Estou!
Marco ---Estou batendo uma punheta pra ti Gata.
Edmilson ---Como está se tocando?
Letícia ---Estou introduzindo meu dedo, na minha perereca úmida.
Marco ---Continua Gata... hum!
Letícia ---Enfio devagarzinho pensando nas três picas...
Fábio ---Quantos dedos estão dento da sua xiranha?
Letícia ---Dois.
Edmilson ---Ahhh... assim... senti eu te fodendo toda.
Marco ---Agora estou massageando o meu pipiu.
Fábio ---Quero ejacular em você, bem devagar!
Letícia ---Estou de quatro, o que vocês irão fazer comigo?
Fábio ---Feche os olhos Gata, enquanto derramo mel por todo o seu corpo. Você gosta?
Letícia ---Amo!
Edmilson ---Eu começo chupando você inteirinha, percorrendo cada centímetro da sua
pele com a minha língua...
Fábio ---Ahhh...
Letícia ---Que língua boa... hum... Aonde mais ela vai?
Edmilson ---Invado a sua aranha com muita vontade e sem pressa...
Marco ---Enquanto isso, eu abro tuas pernas, arrebitando seu bumbum e começo a
esfregar a cabeça do meu pinto, na beradinha da tua prexeca.
Letícia ---Gosto que nessa posição, puxem o meu cabelo e dê tapinhas na minha bunda.
Marco ---Quero preencher você...
Fábio ---Gosta de dar o cuzinho Gata?
Letícia ---Podem enfiar em todos os meus buracos.
Edmilson ---Maravilha! Vou comê-lo bem gostosinho...
Marco ---Gosto de foder um furico também.
Fábio ---Você deve estar ardente pra meter.
Letícia ---E tem coisa melhor!? Vocês querem uma chupada?
Marco ---Manda vê Gata!!!
Fábio ---Aiii!
Letícia ---Então fechem os olhos e sintam a minha língua tesa chupando, mamando e
friccionando os seus coquinhos...
Edmilson ---Chupa com vontade... ahhh...
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Letícia ---...vou lambendo com a língua ereta à base do seu pinto...
Marco ---Ahhh... quero tudinho...
Letícia ---...subo em ondulações o seu ferro, até a cabeça vermelhinha e molhada...
Fábio ---Estou pingando Gata...
Letícia ---...devoro o seu caralho, até sumir dentro da minha boca. Chupo, chupo até
que ele arda de desejo, ejaculando dentro da minha garganta.
Fábio ---Ahhh... oh... beleza.
Marco ---Ahhh... oh...
Edmilson ---Você faz um boquete muito bom!!
Marco ---Verdade!
Edmilson ---Gosta que ejaculem na sua boca?
Letícia ---Engulo toda a porra, que vocês forem capaz de me dar.
Fábio ---Ia amar chupar a sua piriquita, enquanto você chupa a minha espada.
Edmilson ---Me dá Gata, vai?
Letícia ---Em que lugar, vocês meteriam as picas em mim?
Edmilson ---Deitado, eu pegava você por cima, abria tua bundinha, enfiando ele
devagarzinho; pra você galopar no seu macho.
Fábio ---Enquanto isso, eu inclinava sua cabeça para trás e enfiava ele na sua boca
maravilhosa.
Marco ---Ahhh.
Edmilson ---Quero o meu membro inteiro em você...
Letícia ---Ahhh...
Marco ---Eu chegava por trás bem gostoso... esfregando ele todinho em sua bunda.
Letícia ---Ahhh... do jeito que eu gosto!
Edmilson ---Hum... como é quentinha a sua boceta... Você dorme com ela no forno
Gata?
Letícia ---Me fazem gritar de prazer! Faz!
Fábio ---Você vai é gritar na minha vara Gata.
Letícia ---Hum... ai... ahhh…
Edmilson ---Quer ele devagarzinho?
Letícia ---Não!!!! Quero com muita força, de forma selvagem!
Edmilson ---Mais primeiro vou meter bem devagar... com carinho... depois meto
inteiro bem forte.
Marco ---...então eu coloco a sua bundinha, colada na minha piroca e meto tudo no
seu cuzinho.
Letícia ---Ai... ahhh... Que enfiada boa!
Edmilson ---Geme Gata, geme.
Letícia ---Ahhh...
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Marco ---Nunca tinha visto um cuzinho molhado e o seu é molhadinho. Vamos mudar
de posição?
Letícia ---Já estou de pé!
Fábio ---Então eu lhe abraço pelas costas, esfregando agora a minha vara no seu
reguinho.
Edmilson ---Eu vou pela frente e meto a vara no seu umbigo.
Marco ---Que foda boa... hum...
Edmilson ---Agora, quero sentir tua boceta, apertando o meu pinto. Vou meter Gata...
está entrando, está entrando...
Letícia ---Aiii, ahhh... hum...
Marco ---Vou bater o meu fálus na sua cara...
Plam, plam, plam, plam.
Edmilson ---Rebola Gata, rebola.
Fábio ---Meu caralho está bem molhado, escorregando para a beirada do seu
cuzinho. Hum...
Letícia ---Aiii... hum... ahhh...
Edmilson ---Minha pica, está molhada pelo néctar da sua xaninha... ahhh...
Letícia ---Mete tudo... com força... sem dó... aiii vai.
Marco ---Engole todo o meu ferro... hum...
Edmilson ---Ahhh... gosto de comer sua pombinha quente.
Fábio ---Ai Gata, como meter com você é sublime!
Letícia ---Hum... meteria com vocês o dia inteiro... ahhh...
Edmilson ---Ahhh... a porra está saindo... está saindo... ahhh...
Marco ---Cara, agora me deixa foder à boceta dela cheia de porra!
Edmilson ---Todo seu! Mete nela, que ela se emudeça de tesão!!!
Letícia ---Ai... hum... mete vai...
Fábio ---Hum, agora é minha vez nesse seu cuzinho... ahhh.... ahhh...
Marco ---Não consigo segurar mais...
Letícia ---Joga a sua porra na minha cara.
Marco ---Ahhh... lá vai... lá vai... hum... ahhh...
Edmilson ---Menina, você é de tirar o fôlego!
Marco ---Gata, você é foda!
Letícia ---Minha boceta e o meu cuzinho, estão ardendo de prazer! E eu quero mais...
Fábio ---Meu pinto ainda está duro.
Edmilson ---Nunca dei uma trepada tão gostosa como essa!
Marco ---Que tal nos encontrar, para concretizar os anseios sexuais e acabar com essa
vontade sua Gata?
Letícia ---Fechado! Mais quero sentir vocês acabarem com a minha vontade, porque
quando mais faço, mais quero fazer.
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Marco ---Nossa! Do jeito que eu gosto. Olha, seremos nós quatro viu?
Edmilson ---Sem dúvida!
Marco ---Oh maravilha!
Edmilson ---O que acham de amanhã, às vinte e uma horas?
Marco ---Massa!
Letícia ---Na livraria do...
Fábio ---Estarei de camisa azul e bermuda preta.
Marco ---Se é pra facilitar, coloco também uma camisa azul, com uma calça
preta sem cueca.
Edmilson ---Como faço parte do quádruplo, vou também de camisa azul e calça preta.
Fábio ---E você Gata, como vai?
Letícia ---Estarei com um vestido longo, lilás e levemente transparente. Nele há um
decote, mostrando a nuança dos seios e cortes nas laterais das pernas.
Marco ---Hum...
Edmilson ---Sempre saborosa heim!!!
Letícia ---Esperarei os três, com as picas duras. Pois a minha boceta, já vai estar quente
e o meu cuzinho molhadinho para vocês.
Fábio ---Ai... mal posso esperar.
Letícia ---Beijos amores!
Tict!
Marco ---Até homaiada!
Tict!
Tict!
Tict!
Huuuuu...

Letícia Luccheze.
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Conto escrito para Rafael de Jesus Martins.
Neste conto, Letícia aproveita para colocar os vários nomes que se dão ao pênis e a vagina.
Um diretor teatral pediu autorização para usar este conto, em um trabalho com atores. Ele iria usá-lo
para que os atores fizessem uma leitura dramática. Letícia achou a ideia tão boa, que hoje é ela que faz isso
com os atores do curso de Teatro.
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