ENROLAÇÃO

Apresentando:

Uma coletânea de raras historietas de casais
enrolados. Ou só casos mesmo!
Vejam, são versões diferentes. Como dizem, pra
tudo há um outro ponto de vista...
Inseridos em nomes e personalidades conflitantes;
populares aos contos.
Desfrutem ao máximo.

Esta é uma obra-chave coletânea.
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I. Prévia

Era quinta. Bruno chamou Tito num papo torto de
alugar uma tal de casa na praia para fazer umas sujeiras
loucas! Disse, rindo ainda:
− Casa de praia, doido!!!! Levamos as mulé pra lá e
uhhrrú!
− Hahahahahah, entendi.
− Fechamos o negócio. Pega o carro, vai atrás
delas, que eu chego com a breja!
Sábado todos já estão felizes pela sala de estar a
papear... Assim, as vozes entrelaçam-se em 'inusitadas'
historietas, olho no olho:
Bruno fala para a Juliana, explicando o que seria
“Strip Poker”:
− Bem devagar, é, assim... a parada com tua
mulher??
− Esquece isso, se liga: gosto mesmo é de ver
minha esposa acossada por um rapaz, rebolando, gosto do
rapaz... um homem peludo roçando saliente a presa, a coitada
suspira... Tem mordidas, beliscões, açoites, a porrada
comendo, eu só olhando. Sinto o odor de sexo exalado pelos
dois. O rapaz diria “Seu descarado, hahah...”
− Que isso, hihihih, cê é biruta...
− Relaxa, minha liberdade é minha força.

Depois, Cristiane fala para Margarettte, após
prestar atenção ao que disse Bruno:
− ELE QUIS É ME PROVOCAR PELO BATEPAPO VIRTUAL!!!
− Ah é!!!!! Que nem 'desafio intelectual'!??
− Aham, e escreveu que “gosta eh d fuder um
suvaco bem macio...”
− Hahahahah, que isso, que absurdo!... e eu de
vibradores e consolos, sendo assim, essas coisinhas.
− Ou beltrana tem a xonga quente! Que tal???
− Chat no trabalho é foda, antro de sedução,
traição... esses 'ãos' por todo lado.
− O certo é que conseguiu me atiçar!
− Nem precisava tanto, convenhamos.
Nisso, Cotinha fala da vizinha para Juliana no exato
momento em que alguém liga o som:
− Eles são esquisitos.
− UM MISTÉRIO DA HUMANIDADE... – Pensa
alto a Juliana.
− Pois é.... A beata uiva “ui, ai, hu, ã, ã, ã, iírãrãã” e
relincha!
− Cruuuuuzes, eita nóis.!!!!!
− Como será a foda dos evangélicos? De verdade.
Elas (ou eles, quem sabe...) dão o brioco?
− É bem provável, né burra! Daí o maridão tem
que dizer pra beata: “Não enche, mulé, volta logo pro leito do
amor!...”

− E toba nela!
− É o esperado – completa a dócil Juliana.
E Cristiane continua enchendo a cabeça de
Margarette com suas peripécias:
− Me comeu feito um bicho no cio, aquele filhoda-puta gostoso!
− E você, o que fez?
− Me amarrei, claro!!!!!
Por fim, Bruno fala a Tito, relembrando os
encantos de uma das ex-namoradas:
− Tão ela... Eu gozava dentro, e a danada se
agitava toda, se sentia realizada.
− Assim é sexo, pourra!
− Sim.... era uma grande mulher, uma fêmea
genuína, sim, sim!
− Vou comprar um maço de cigarros.... – Tito
responde, ainda sorrindo, levantando-se.
− Tito, meu caro, nunca esqueça..... a
personalidade de uma grande mulher é mais valiosa até do
que sua beleza exterior.
Diante disso, as coisas com mais clareza, todos
entreolharam-se sentindo o futuro e logo despiram-se.
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