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TRANSBORDANDO DE TI
Ronaldo--- Oi linda.
Letícia--- Oi Amore. Gosto de você!
Ronaldo--- Também te gosto muito!
Letícia--- Estou com vontade de beijar a tua boca, de ter você grudado, pregado em mim.
Ronaldo--- Eu estou com sede de ti mulher!
Letícia--- Estou com vontade de você todinho, do teu cheiro, do teu toque...
Ronaldo--- Quero me perder no brilho dos teus sorrisos! Penso em ti, como a minha dama!
Letícia--- Estou com vontade de fazer amor com você, vontade de ter você me dominando.
Ronaldo--- Você é a mulher que me conquistou de vez! Eu quero fazer amor contigo, até o
raiar do dia!
Letícia--- Eu não quero fazer amor, até o raiar do dia não! Eu só quero fazer amor contigo,
em todos os momentos que a gente sentir essa vontade.
Ronaldo--- O amor é sagrado! Por isso faremos de forma sagrada! De uma forma que toque
a nossa alma! Quero me deleitar num Mahavântara em teus braços.
Letícia--- Meus pensamentos andam voltados pra ti. Onde estou, ou o que faça, você está
sempre em meus pensamentos. Ando até fazendo coisas só pra você.
Ronaldo--- Deito pensando em ti, no teu perfume...
Letícia--- Sinto a tua falta. Estou apaixonada! E só tem três meses, que estamos convivendo
um com o outro.
Ronaldo--- Também sinto a tua falta e por ti também estou apaixonado. Sinto falta do teu
jeitinho lindo e carinhoso! Eu me dedico somente a nós dois!
Letícia--- Você estava tão lindo domingo e sem falar que estava cheiroso de doer o coração.
Ronaldo--- Tu é que estava linda! Tu és linda!
Letícia--- Você me faz sorrir. Tenho você ternamente em meu coração.
Ronaldo--- Desde que nos conhecemos, você me faz tocar no céu.
Letícia--- Sinto aconchego em vossos braços.
Ronaldo--- Entrego-me ao nosso amor!
Letícia--- Tem três meses, que só temos relação sexual um com o outro. Acho isso bom e
saudável.
Ronaldo--- É maravilhoso e isso é por que gostamos um do outro.
Letícia--- Gosto de ter só você dentro de mim, de saber que só você me penetra. Acho isso
excitante.
Ronaldo--- Quando estou contigo, minha alma cala. Tu és a mulher com quem faço amor,
no mais alto sentido da palavra!
Letícia--- Estou feliz com você.
Ronaldo--- Você é a minha amada e a quem os meus olhos e sentidos tocam as notas
sagradas!
Letícia--- Assim você me deixa extasiada.
Ronaldo--- O ato sexual é sagrado! E fazer amor contigo é um ato sagrado!
Letícia--- Estou ardente com suas palavras.
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Ronaldo--- Quero dar-lhe todo o meu amor! Quero fazer só com você e mais ninguém!
Letícia--- Eu quero, eu desejo sempre mais.
Ronaldo--- Contigo me sinto um tigre!
Letícia--- Eu quero ser dominada, quero você todo dentro de mim, com a fúria de um tigre.
Ronaldo--- Tu brotas em minhas anciãs, o que faz eu gostar de ti, a cada segundo.
Letícia--- Eu te quero, sempre e a toda hora.
Ronaldo--- Tu me deixas louco. Hoje só de pensar em ti, fico excitado.
Letícia--- Eu passei a tarde toda excitada, pensando em você. Deitada na cama me mexia e
remexia de um lado para o outro.
Ronaldo--- Estou entorpecido de amor!
Letícia--- Estou com muita vontade de você.
Ronaldo--- Eu também mulher!
Letícia--- Fico enlouquecida e quase não me controlo, de tanta vontade, de ter você dentro
de mim.
Ronaldo--- Você me desperta em todos os sentidos!
Letícia--- Passei o dia inteiro com vontade. No telefone com você, estava com vontade. E
estou agora conversando com você na Internet, com muita vontade também.
Ronaldo--- Por ti linda, eu enfrento tudo e qualquer obstáculo.
Letícia--- Quero constantemente ser regrada com o seu amor.
Ronaldo--- Dou tudo por um beijo teu, um beijo por seu amor!
Letícia--- Quero o seu fálus, pingando na minha boca e de forma selvagem, ele tocará a
minha alma.
Ronaldo--- Estou desesperado. Com amor, quero tocar a tua alma.
Letícia--- Podes tocar atrás, na frente, na minha boca; pois entregarei o meu ser, a media que
o ar for ficando rarefeito, em meio as suas estocadas.
Ronaldo--- Com todo amor, eu vos tocarei e sereis tocadas por mim.
Letícia--- Com toda a paixão, com todo o fervor, estarei em prontidão pra você.
Ronaldo--- Darei-te, toda a minha vida, em todos os sentidos. Todo o meu amor, em você
mulher.
Letícia--- Você entrando e saindo de mim. Gosto de você.
Ronaldo--- Eu te gosto muito e quero te penetrar profundamente.
Letícia--- Assim retirarás a minha energia e estarei entregue ao teu prazer.
Ronaldo--- Estou quente por ti.
Letícia--- E eu molhada com o seu calor.
Ronaldo--- Eu fico duro, pensando em você.
Letícia--- Duro de amor, de vontade de ter o que te pertence. Duro de ansiedade, de se unir
em um só. Estou em prontidão para você me invadir a qualquer hora, a qualquer momento, quantas
vezes desejar.
Ronaldo--- Quero te invadir por inteira.
Letícia--- Eu deixo você fazer tudo.
Ronaldo--- Quero-te só pra mim! Quero fazer tudo contigo.
Letícia--- Você deve! Pois pode me penetrar a todo o momento. Estou aqui pra te satisfazer,
pra te dar prazer. E o seu prazer, também me dá prazer.
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Ronaldo--- Domingo, quando você foi embora, eu fiquei desnorteado.
Letícia--- Que bom. O que pensava?
Ronaldo--- Pensava em te foder a todo o momento. Em tê-la, em meus braços, em meu
peito. Sabe, você é a minha dama, a minha mulher, a minha amada.
Letícia--- Que ótimo! Fazer amor com você é sublime. Quero-te em mim!
Ronaldo--- Quero-te agora.
Letícia--- Só de pensar que eu vou te encontrar e que você irá me fazer tua, me penetrando;
isso me deixa fora de mim.
Ronaldo--- Tu me desperta a fúria.
Letícia--- Faça amor comigo, com essa fúria. E me domine toda, em meio a golpes de tua
espada. Estou aqui pra te servir.
Ronaldo--- Você será sempre minha.
Letícia--- Serei sim. Agora estou aqui, com as pernas cruzadas, me contorcendo de tanta
vontade de você.
Ronaldo--- Amada, quero me sublimar ao vosso amor.
Letícia--- Eu gosto de você.
Ronaldo--- Também te gosto muito e também estou aqui de pau duro.
Letícia--- Ele então está quentinho?
Ronaldo--- Desnorteado, pingando por ti.
Letícia--- Imagina a minha boca nele, o preparando para me foder.
Ronaldo--- Quente por ti Amor! Só por ti!
Letícia--- Eu o lambendo bem devagarzinho, para depois ele penetrar entre minhas nádegas.
Darei-te muito prazer, mexendo com a bunda, rodopiando em seu fálus. E você com ele todo dentro
de mim, me fodendo toda, sem parar, incansavelmente.
Ronaldo--- E como um tigre, vou meter de forma selvagem e animalesca.
Letícia--- Faça doer, faça! Faça doer! Você é o meu tigre e eu a sua tigresa. Quero que você
me domine, me deixando imóvel. E assim, possa me foder gostoso em meio à voracidade do
animal.
Ronaldo--- Vou meter, de uma forma que vai doer, mais quero ir além.
Letícia--- Você sendo o tigre quase incansável, com o pênis babando de tesão; irá continuar
até me encher de porra. E mesmo estando, eu cheia, você vai meter novamente. Você fincará bem
profundo, saindo e fincando, em estocadas como um tigre em fúria. E com o pau de fora e duro,
meterá sempre ardentemente de forma continua; até todas as minhas entradas estarem
transbordando de ti.
Ronaldo--- Quero te encher do meu amor e te passar toda a minha força, a minha energia.
Letícia--- Encha-me com força e com força, para que eu fique com o cheiro do seu sexo em
minhas entranhas. E assim, todos os outros machos saberão que sou tua.
Ronaldo--- Te penetrar, no mais alto dos ofícios do ato sexual. Quero fazer alquimia sexual
contigo.
Letícia--- Amado, sempre que desejar estarei submissa; para receber o seu pau dentro de
mim.
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Ronaldo--- Com você, quero morrer trepando, como ocorre em alguns animais.
Letícia--- Só que você vai é viver amando. Pois quanto mais foder a sua fêmea, mais vida
terá para penetrá-la.
Ronaldo--- Quero me deleitar no nosso amor. Quero-te, agora de quatro!
Letícia--- Ficarei pra você me foder toda, de forma dominadora. Mais não poderá parar, até
que você me deixe vermelha, marcada e dolorida de tanto você meter a sua pica em mim.
Ronaldo--- Meu pau está cada vez mais duro, chega latejar em dor, só de pensar em você.
Letícia--- Ele pulsa também é de vontade de meter no meu ânus; que fica molhadinho com
você entrando e saindo dele.
Ronaldo--- Meterei nele como nunca havia metido.
Letícia--- Pode meter; pois ele é seu, ele é só pra te dar prazer.
Ronaldo--- Quero te despertar em nuanças de amor.
Letícia--- Só de pensar em você me invadindo, me comendo, isso já me deixa louca. Cada
gemido meu é uma prova do prazer que me dás; do amor que sinto por ti, da satisfação que tenho
com você me fodendo. Cada gemido meu, é uma suplica, pedindo mais e mais e que você não pare.
Não pare. Por favor, não pare.
Ronaldo--- Quero-te, só pra mim!
Letícia--- Então terás que me penetrar sempre, em todos os meus orifícios, de todas as
maneiras, em todos os lugares, a qualquer momento. Pois eu estou lasciva por ti, quarenta e oito
horas. Mal esperarei o dia pra você me possuir e sentir a sua vara quente, roçando entre minhas
pernas a me penetrar. Você é o único homem, em que sinto o pau quente, a cabeça dele e a base
sempre ardendo em chamas para me invadir.
Ronaldo--- Quero sempre te dar o mesmo prazer, que você me dá, de forma mútua.
Letícia--- Você já dá; pois o seu prazer é o meu prazer, o meu prazer está em te dar prazer.
O meu prazer está em ti servir, em ser toda sua. O meu prazer está em me sentir fragilizada, a
espera de você, para me penetrar, me dominar e me possuir como um animal penetra a sua cadela
no cio. O meu prazer está em nós dois em coitos ardentes.
Ronaldo--- Te quero e te gosto muito minha dama!
Letícia--- Também te quero e gosto muito de ti.
Blecaute.

Letícia Luccheze.
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Não tem essa de fazer amor, ou de trepar; pois o amor existe em meio às sacanagens sexuais.
O que implica a sua existência é o gostar sincero de duas pessoas, onde o olhar de uma é o olhar da
outra.
Conto escrito para Marcélio Barros.
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