somni o fantasia
Un relat de: martina
relatsencatala.com adverteix que aquest relat contè llenguatge que pot ferir algunes sensibilitats. No recomanat per
menors de 18 anys.
estic davant l'ordinador, escrivint-te un correu i pensant en tu i de sobte noto com les teves mans em comencen a
acariciar el clatell... suaument van baixant per l'esquena i per sota els meus braços fins arribar als meus pits... ja
no puc continuar escrivint.. els meus dits s'aturen i tu t'ajups per besar-me el lòbul de l'orella ... vas baixant poc a
poc... els teus dits descorden la meva camisa i recorren el meu cos i les meves mans van al teu darrera per
agafar-te fort perquè no fugis... noto els teus malucs nus, i el teu cos nu ... faig pressió contra el meu perquè no
només sigui un somni. No, no ets un somni. I si ho ets ... et sento tan real que l'excitació que provoques al meu
cos no pot ser imaginària. Les teves mans prenen els meus pits i els fan seus i quan els mugrons estan durs i ja
estan a punt, les mans se'n van per deixar pas a la teva llengua. Fas voltar la cadira on estic asseguda. Ara et
veig... no se qui ets... no et conec ... però no vull pensar... no importa qui ets... només vull continuar sentin-te a la
meva pell... vull la teva escalfor... et vull a tu en el meu cos.
T'ajups per arribar millor als meus pits que t'esperen impacients... i les teves mans em premen les cuixes amb
força per fer-me saber que són teves... que no podré escapar... passes els braços per sota i m'obres les cames...
perquè t'ofereixi tot el meu sexe...
jo no em resisteixo perquè el meu cos et desitja com mai ha desitjat...
la teva llengua va resseguint les aurèoles dels meus pits i els mugrons ... notes com el meu cor està accelerat...
llavors saps que et desitjo i que vull que no paris...
això t'excita encara més i fa que les teves dents queixalin sense voler el meu pit com si volguessis saciar-te d'ell.
Ni tant sols he sentit dolor però he gemegat... potser de plaer. T'atures i llavors els teus llavis van baixant pel meu
cos humitejant-lo fins arribar al clítoris que ja t'espera humit i delerós per ser teu... amb la llengua vas re-dibuixant
els meus llavis vaginals i vas introduint-la per poder resseguir també el meu interior com si no en tinguessis prou
de mi.
Jo busco amb les meves mans poder tocar el teu sexe... vull gaudir-ne com tu fas amb el meu... però no hi arribo.
Tu t'incorpores ... i puc veure el teu penis erecte, dur, i vull que sigui meu.
Però m'enlaires i m'agafes a coll... i llavors t'asseus tu a la cadira...
i penso que el teu sexe ara és per a mi... suaument l'assaboreixo amb la meva boca ... el ressegueixo amb la
llengua ... i el faig meu mentre tu t'estremeixes de plaer...
m'agafes pels malucs i m'asseus a sobre teu penetrant-me... ets dins meu... tots dos som un... mentre els teus
llavis també besen els meus... i ens fonem tots dos en un immens plaer... un orgasme insaciable... com si mai en
poguéssim tenir prou...
i restem així força estona, l'un dins l'altre abraçats perquè el somni perduri per sempre i no s'esvaeixi com el fum.
somni o fantasia ... que algun dia serà realitat
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