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Jak widzę erotyczne opowiadania mają duże wzięcie. To opowiadanie jest troszkę inne. Tego właśnie mi
brakuje... ...
Rozpinał koszulę guzik za guzikiem. Ciszę pokoju wypełniały jedynie dwa oddechy i przyspieszone
bicia serc. Zbliżył swoje rozpalone ciało do niego i powoli zsunął koszulę z jego ramion. Materiał
zaszeleścił opadając swobodnie na podłogę. Przez chwilę Paweł napawał się widokiem wspaniałego
męskiego ciała. Potem ujął go za dłoń, przesunął bliżej łóżka i naciskiem ramion usadził go.
Wślizgnął się za jego plecy. Usiadł na łóżku, spokojnie. Niepewność rodzi napięcie wiszące w
powietrzu. Niepewność przerwana pojedynczym muśnięciem czubków palców u nasady pleców. Potem
znowu przerwa i znowu dotyk. Tym razem na dłużej. Palce delikatnie muskając kręgosłup pną się od dołu
do góry. Powoli suną po plecach, barkach... Delikatnie muskają kark, są tuż obok ucha.
U dołu pleców pojawia się drugi dotyk, druga ciepła dłoń. Znowu przesuwa się powoli, delikatnie ku
górze, wzdłuż kręgosłupa. Palec za palcem, muskając delikatnie opuszkami skórę... aż do łopatek, aż do
karku... Druga dłoń w tym czasie zjeżdża powoli w dół, leniwie, potem w górę. Dłonie bardziej otwierają
się, palce rozchodzą się na boki. Teraz suną obie lekko, miękko w dół.
Gorący podmuch powietrza omiótł kark. Ciało pod dłońmi zadrżało. Oddech siedzącego stał się
płytszy, głośniejszy. Drugi oddech zbliżył się do karku błądząc od lewej do prawej, powoli&hellip; potem
lekkie muśnięcie wilgoci, tylko na chwilę. W ciszę pokoju zmąconą dotychczas tylko oddechami wkradł się
basowy pomruk.
Wilgotny dotyk powrócił, przywarł do szyi. Przesuwając się w obie strony chwilę
tam zagościł. Jednak teraz sunie powoli w dół, przeskakuje z jednej na drugą stronę kręgosłupa,
zataczając niewielkie koła. Nadal schodzi wolno, jakby niemrawo, ospale... ale stanowczo gdzieś dąży w
dół. Po plecach, po ciele&hellip; Dłonie nieco dalej od kręgosłupa, podążają śladem wilgotnego
drogowskazu pozostawionego na skórze.
W końcu język zatrzymuje się dotykając zwieńczenia kości ogonowej. Wilgoć zatacza koła, nieco
większe, nieregularne&hellip; dłonie docierają do krawędzi spodni. Rozchodzą się na boki przy krawędzi.
Raz muskają skórę, raz uciekają na materiał spodni, pozostawiając ciało by tęskniło do pieszczot.
Dotykają nagiego brzucha. Podobnymi leniwymi ruchami muskają owłosioną skórę. Zaczynają się
przesuwać do góry. Wilgoć niemrawo podąża w ślad za nimi. Pieszczące dłonie z przodu, zataczający
drobne koła język na plecach. Dłonie prześlizgują się po brzuchu, docierają do owłosionego torsu&hellip;
Wilgoć je wyprzedza, już dociera do podstawy karku&hellip; Dłonie na przedzie lekko unoszą się i w
swoim nieprzerwanym marszu ku górze, wewnętrzną stroną muskają wystające sutki. W tym samym
czasie kark zalewa wilgotna, delikatna pieszczota. Przez pomieszczenie przetacza się kolejny pomruk
dobywający się z włochatej piersi.
Poznali się na chacie. Wśród małej grupki osób nawiązała się dyskusja na temat udowodnienia, czy
istnieje życie po życiu? Dość niestandardowy temat jak na gejowski kanał. Ludzie wykruszali się, a oni
pozostali. Prowadzili długą dyskusję do późnych godzin nocnych. Żaden nie przekonał drugiego do swoich
argumentów.
Dłonie przesuwają się w górę i w dół trącając nieregularnie sutki. Wilgoć ponownie sunie w dół
ciągnąc za sobą opieszałe dłonie. Tak samo jak wcześniej, jednak skóra poddaje się inaczej. Rozpalona,
rozgrzana&hellip; wie na co czeka, wie czego jej brakuje. Przez ciało przebiega tłumiony dreszcz.
Wilgoć ponownie dociera do krawędzi spodni. Dłonie bawią się klamrą od paska. Powoli wyciągają
pasek i rozpinają klamrę. Wracają nieco do góry muskając delikatnie, niemal niewinnie brzuch. Jeszcze
raz przechodzą ku zapięciu. Wilgoć błądzi u nasady pleców wybiegając coraz dalej ku lewemu lub
prawemu bokowi. Przesuwa się w poprzek kręgosłupa. A za wilgocią podąża gorący oddech&hellip; Dłonie
powoli, niemal flegmatycznie odpinają guzik, droczą się z zamkiem. Lekko opuszczają go w dół, zaledwie
kilkanaście ząbków&hellip;
Palce lekko, nieco nieśmiało odchylają spodnie. Tańczą na krawędzi bielizny i ciała. Jakby speszone
uciekają na boki. Po czym wsuwają się pod gumkę i spokojnie zsuwają materiał tylko kilka centymetrów.
Potem zamierają w swym ruchu. Gorący oddech po chwilowym bezruchu przesuwa się w dół. W dół ku
odsłoniętemu zwieńczenie pośladków.
Wilgoć powraca w nagłym dotyku. Zsuwa się wzdłuż, uciekającego ku przodowi, kręgosłupa nieco
niżej, jeszcze niżej&hellip; i jeszcze trochę. Sunie niepowstrzymana. Dociera do pośladków. Zjeżdża nieco
w dół. Ruchy stają się na chwilę szybsze. Przeskakuje z pośladka na pośladek, wpełza miedzy nie, drażni
w nieodgadnionym, chaotycznym schemacie. Chwilę tam pozostaje. Dłonie pieszczą brzuch, boki&hellip;
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Lekko pochylony do przodu Robert wierci się, oddycha głośno&hellip;
I nagle wilgoć znika, bez ostrzeżenia. Dłonie wracają na brzuch i zaczynają pieścić go sunąc ku
górze. Powoli, nieregularnie zarazem i rytmicznie. Ciągle w górę. A wraz z nimi po kręgosłupie przesuwa
się wilgoć i ciepły oddech. Ale tym razem pieszczoty są nieco mocniejsze, bardziej zdecydowane niż
wcześniej. Tym razem palce dotykają sutków. Drażnią je, lekko muskają.
Spotykali się coraz częściej na chacie. Nawet łapali się na tym, że wypatrują czy pojawił się ten
drugi. Za każdym razem prowadzili dość burzliwe dyskusje na wiele tematów. Przechodzili na privy, kiedy
główny kanał opanowywały tematy bardziej fizyczne. W końcu z priva przeszli na komunikator.
Usta kolejny raz dotarły do karku, przesuwają się w górę po skosie. Przesuwają się na granicy
włosów i ciała. Po chwili ciepły oddech owiewa ucho. Robert wstrzymał oddech, oczekuje w napięciu.
Przerwa przeciąga się. Palce pieszczą twarde sutki. I&hellip; lekko wilgotny język dotyka płatka ucha.
Kolejny dreszcze przebiega przez ciało, a pomruk wdziera się w muzykę dwóch oddechów. Tym razem
dreszcz jest mocniejszy, pomruk głośniejszy&hellip; Dłonie mimowolnie zaciskają się w pięści razem z
pościelą. Głowa odchylona bardziej do tyłu opada na silne męskie ramię.
Język i usta plączą się po szyi i muskają uszy. Palce błądzą między włosami na torsie... Po chwili
odrywają się. Znika dotyk, znika wilgoć, znika oparcie dla głowy... Wśród oddechów słychać szelest
materiału i koszulka opada na podłogę. Po sekundach rozciągających się w wieczność pieszczoty
powracają. Jednak na plecach czuć jeszcze coś nowego. Przenikające ciepło&hellip; Ciepło męskiego,
nagiego ciała.
Usta nie przestają. Wędrują od jednego ucha do drugiego, razem z wilgotnym językiem. Palce dłoni
przesuwają się ku szyi, przez brodę docierają do ust. Zbierają z nich wilgoć i wracają w dół. Teraz lekko
wilgotne muskają sutki nieco mocniej, od czasu do czasu je chwytając. A język delikatnie wsuwa się do
ucha. Ciepło na plecach przesuwa się na boki drażniąc swoją bliskością kręgosłup. Teraz dłonie ponownie
przesuwają się w dół. Pełzną po ciele na brzuch kolistymi ruchami. Język i usta suną po plecach, a nieco
przed nimi przesuwa się ciepło. Jednak tym razem wszystkie pieszczoty są nieco mocniejsze, bardziej
stanowcze, żarliwsze. Schodzą nieco szybciej, nieco niżej. Nagie dwa ciała trą o siebie. Ruchy zwalniają, a
wilgoć wsuwa się między pośladki, delikatnie, nieśmiało. Teraz trochę śmielej... Trochę niżej. Dłonie
przesuwają się do rozporka. Przesuwają suwak do końca. Silne ramiona przysuwają ciało do środka łóżka
układając na brzuchu.
Długie rozmowy często do rana. Filozoficzno-społeczne tematy zeszły na drugi plan. Pojawiły się
bardziej prywatne sprawy, czasem zwierzenia. I coraz większa, wręcz nieodparta chęć bliższego
poznania. Poznania się na żywo. Ciekawość jak wygląda ten drugi. Znali tylko swoje suche opisy, dane
liczbowe wpisane w bezduszny profil. Dane intrygujące każdego z nich. Są z tego samego miasta. Gdzieś
tam ten drugi rano się budzi i idzie do pracy. Może mieszka w następnym bloku? Może to sąsiad obok?
Ciekawość zwycięża.
Wilgotna końcówka języka dotyka pośladków, przesuwa się&hellip; dotyka środka. Delikatnie muska
go. W pokoju razem z dreszczem przebiegającym ciało rozchodzi się głęboki, tłumiony jęk. Język ucieka
jakby spłoszony. Ale za chwilę powraca&hellip; Znowu ucieka. I jeszcze raz powraca, tym razem
pozostaje na dłużej. Dłonie kolistymi ruchami łagodnie masują pośladki i dół pleców.
Język przesuwając się pionowo, lekko zagłębia się... Jeszcze raz wracając. I kolejny, i jeszcze raz...
Dłonie zsuwają się nieco niżej razem ściągając materiał spodni. Palce dotykają wewnętrznych stron ud,
rozsuwając je na boki i masując zarazem. Podążają teraz znowu w górę. Wilgoć między pośladkami się
zwiększa. Dłonie docierają do bioder, zawracają. Delikatnie schodzą w dół, pomiędzy uda. Lekko wilgotne
palce przesuwają się dotykając jąder... kolejny dreszcz wstrząsa leżącym ciałem.
A język nadal wsuwa się i wysuwa. Towarzyszący mu stale powiew oddechu na pośladkach staje się
coraz cieplejszy, szybszy... Palce delikatnie pieszczą jądra, muskają skórę pomiędzy nimi a pośladkami.
Język przechodzi przez środek i przesuwa się dalej wzdłuż, coraz niżej. Delikatnie omiatając poziomo
schodzi do samego końca. Wilgotne wargi lekko skubią jądra. Dłonie chwytają lewe udo i przenoszą
umięśnioną nogę nad głową. Męskie rozpalone ciało przekręca się na plecy. Usta nadal skubią jądra. Idą
ku górze. Do nasady. Język zaczyna kręcić się figlarnie, przedzierając pomiędzy włosami. Dotyka tuż przy
nasadzie, przy złączeniu z jądrami. Wije się przez chwilę, a potem podąża do góry razem z dłońmi.
Wilgotny kręci koliste nieregularne wzory.... po brzuchu... po pępku&hellip; po torsie&hellip; po
sutkach&hellip; A wraz z językiem delikatne pocałunki na ciele rozpalają niezaspokojony głód i
wzbudzając dreszcze rozkoszy.
Dłonie pieszczą męskie ciało. Usta pną się wyżej i wyżej. Rozpalone ciała wiją się na sobie. Usta i
pocałunki pełzną po szyi aż zbliżają się do ust. Ramiona Roberta mocno oplatają jego ciało. Usta stapiają
się w potężnym pocałunku. Oddechy się mieszają, języki uprawiają wspólna gonitwę. Dłonie tańczą na
ciałach, przeczesują włosy, łapią za kark, ramiona, plecy, pośladki. Namiętny pocałunek trwa, aż brakuje
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powietrza. Krótkie płytkie oddechy łapiące strzępy tlenu tylko po to by stopić się po raz kolejny w
zapomnieniu męskiego pocałunku.
Pierwsze spotkanie w rzeczywistości. Umówili się na rynku odszukując się wśród tłumu ludzi.
Siedząc w pubie pokonywali nieśmiałość pierwszej rozmowy na żywo. Od czasu do czasu między słowami
i łykami piwa, rzucając sobie ciekawskie spojrzenia. Robert był postawnym mężczyzną o ciemnych
włosach przyprószonych lekko na skroniach siwizną i piwnych oczach. Paweł nieco szczuplejszy,
wysportowany o ciemnej karnacji, czarnych krótkich włosach, hiszpańskiej bródce i również piwnych
oczach. Po pierwszej godzinie słowa płynęły bez problemów schodząc na ciekawe tematy. Wymienili
numery telefonów.
Robert przetoczył się na górę. Jego ciało przykryło Pawła pod sobą. Zasypuje szyję pieszczotami,
smagając językiem, muskając skórę ustami, drapiąc zarostem. Jego dłonie, tak spragnione jego ciała,
schodzą niżej na klatkę piersiową. Przebiegają rozgorączkowane, szalone po całym torsie. Tak jakby
chciały go objąć całego jednocześnie i zmieścić w sobie.
Paweł wije się pod tym dotykiem, a jego dłonie gładzą plecy, barki, kark, zatapiają się we włosach.
Półprzymknięte oczy wpatrują się w kochanka. Lekko rozchylone usta wypuszczają głośno powietrze.
Język Roberta pieści jego ucho, jego kark. Ucieka przed pieszczotami zaciskając mocno usta. Dreszcz
przebiega całe ciało Pawła. Wije się i wygina coraz bardziej bezbronny w niedźwiedzim uścisku.
Podniecenie już dawno zawładnęło ich ciałami. Ich twarde męskości stykają się w wirze ich ciał.
Pieszczoty nasilają się. Schodzą coraz niżej znacząc ślad od karku ku owłosionej klatce piersiowej.
Jego język biega pomiędzy sutkami, rozgarnia włosy. Dłonie pieszczą sutki mocno i delikatnie na zmianę.
Uciskają je i gładzą. Opuszkami palców drażnią, zabawiają się z nimi. Rozpostarte dłonie schodzą bokami
brzucha silnie trąc o skórę i wracają znów w górę ku piersiom.
Niecierpliwy język odszukuje sutek i mocno wilgotny dotyka jego szczytu. Otacza brodawkę
wilgocią. Zduszony jęk wyrwał się spomiędzy zaciśniętych ust. A język mocno przesuwa się całą
powierzchnią po sutku. Wilgotne palce prawej dłoni drażnią drugi sutek.
Wolna dłoń wsuwa się pod plecy i mocno przyciska ciała do siebie. Krótkie paznokcie Pawła lekko
wczepiają się w szerokie plecy. Po chwili Robert odrywa się od rozgrzanego ciała. W rozdygotanych
cieniach sypialni patrzą sobie głęboko, w przesycone pożądaniem oczy.
Usta zamykają się w pocałunku. Męskie ciała wiją się w uścisku. Robert leżąc na Pawle pieści jego
ciało dłońmi. Jego ręka zdąża w dół. Pieści jego uda omijając twardy środek. Języki tańczą, oddechy się
mieszają. Mocny namiętny pocałunek, którego nikt nie chce przerwać. Robert siada delikatnie na Pawle.
Na pośladkach czuje pulsujące, twarde ciepło. Ciepło drga przy każdej pieszczocie jakiej doświadcza
Paweł. Przy każdym muśnięciu skóry.
Po pierwszym spotkaniu lawinowo nastąpiły kolejne. Pojawiły się też sms-y i rozmowy telefoniczne.
Jednak gdzieś w kontaktach między nimi pojawił się nowy aspekt. Gdzieś na początku przewijał się
między słowami, czy to w knajpach czy też na komunikatorze niezauważony, niemal nieistotny ale
obecny. Potem przedzierał się coraz odważniej aż w końcu stało się jasne, że ze sobą flirtowali. W końcu
pojawiła się propozycja kolacji u Pawła. Oboje wiedzieli co to oznacza, a jednak żaden z nich nie poruszył
tego tematu. Robert z pewnym wahaniem ale i z nadzieją przyjął zaproszenie.
Jędrne, duże pośladki napierają by ciepło czuć jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. Ono ociera się o
pośladki, podrywa się, pulsuje. Dłonie Roberta pieszczą mocno sutki, tors, brzuch. Ciepło muska, drga i
pręży się. Robert nachyla się nad leżącym i całuje go w usta. Potem przesuwa się w dół. Język stanowczo
zdobywa jego ciało. Mocno i długo, od początku piersi przesuwa się wilgoć. Dłoń sięga do tyłu, muska
wilgotną końcówkę ciepła i znowu stłumiony jęk przecina ciszę.
Język pozostawia po sobie ślad wilgoci, na której czuć powiew chłodnego powietrza. Nadal drażni,
przechodzi przez sutek, przez brodawkę. Idzie wyżej w kierunku karku tam znika, ale pozostają wargi.
Dłoń Roberta coraz mocniej muska twarde podbrzusze Pawła. Ciało zasypywane pieszczotami drży. Ciepłe
wargi, muskają skórę. Pojawia się znowu język. Biega wokół ucha, tym razem mocno, śmiało. Paweł
cicho wzdycha do ucha. Dłonie zaciskają się mocno na plecach, pieszczą, lekko drapią. Język wślizguje się
do środka. Ciepło podbrzuszy styka się razem. Dłonie Pawła przechodzą na pośladki i mocno je ściskają,
ciało na chwilę sztywnieje. Powieki drżą z podniecenia. Zespolone ciała ocierają się o siebie.
Dłoń Pawła wślizguje się między ich rozpalone ciała. Błądzi po brzuchu, brnie dalej ku dołowi. Usta
kolejny raz stapiają się w dzikim pocałunku. Przetaczają się po raz kolejny na łóżku. Wargi Pawła
odrywają się od gorących, cudnie miękkich warg. Obaj dyszą ciężko i głęboko patrzą sobie w oczy. Potem
Paweł mocno przywiera całym sobą do Roberta. Samym ciężarem ześlizguje się w dół. Męskie, owłosione
torsy trą o siebie dając nową pieszczotę. Schodzi niżej. Włosy na klatce piersiowej Pawła ocierają się już
o brzuch. Ciepły język i wargi składają setki pocałunków w drodze ku dołowi. Tors przesuwa się powoli po
podbrzuszu. Robert drży i lekki jęk dobył się z jego ust. Język schodzi nadal w dół znacząc wilgotną
ścieżkę. Zatrzymuję się chwilę na pępku. Okrężne ruchy im schodzą niżej tym stają się coraz
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powolniejsze ale i mocniejsze.
Palce nagle dotykają wewnętrznej strony ud, delikatnie ocierają się, muskają od podstawy&hellip;
od jąder ku górze. Opuszek palca niemal jak motyl muska czubek. Ciało Roberta jak na komendę pręży
się, jego oddech przyspiesza. I nagły zastój. Paweł podnosi wzrok. Spojrzenia się krzyżują. Robert patrzy
jak Paweł bierze jego dłoń. Jak zbliża wolno jego wskazujący palec do swoich ust. Język Pawła wysuwa
się, oblizuje wargi. Oblizuje długo, dokładnie zwilżając je całe. W piwnych oczach utkwionych w twarzy
Roberta przebiegają figlarne iskierki.
Paweł ze zniecierpliwieniem czekał na Roberta, a z drugiej strony uwijał się jak w ukropie by
wszystko było jak należy. Wydawało mu się, że czasu do spotkania jest tak dużo, a mijał w jakimś
przyspieszonym tempie. Rozstawiając świeczki w sypialni serce biło mu jak szalone. Czy to będzie dziś?
Czy spędzą ze sobą pierwszą noc? Jeżeli tak to jaka będzie? Rozmyślania przerwał piszczący piekarnik.
Pieczeń była gotowa. Zostało jeszcze tylko połączyć sałatkę z sosem i wziąć prysznic.
Na wysokości podbrzusza. Tuż nad rozpalonym czubkiem, język i palec spotykają się. Język oplata
palec i wciąga go do środka. Cały znika w wilgotnych, ciepłych ustach, a wewnątrz język nadal go pieści.
Usta przesuwają go głębiej, a potem wysuwają. Wilgotny wychodzi by po chwili zniknąć w nich ponownie.
Wargi przesuwają się po całej jego długości.
Robert zrywa się gwałtownie, chwyta go w mocarne ramiona i przyciąga usta do swoich ust.
Pocałunek jest mocny, długi i gwałtowny. Paweł opiera dłoń na torsie. Muskularne ramie stanowczo
odsuwa rozgrzane ciało od siebie. Wymusza by położyło się na plecach, przełamując opór. Wraca w dół
odprowadzany głodnym, rozszalałym spojrzeniem.
Między udami pojawia się ciepło. Ciepły powiew powietrza wychodzący spomiędzy wilgotnych ust.
Dotyk wilgoci u nasady. Idzie do góry, rozprzestrzenia się. Ciało Roberta napina się niczym struna. Język
nieprzerwanie pełznie, powoli, bardzo powoli. Zatrzymuje się i wraca w dół. Teraz pojawia się z boku te
samo wilgotne ciepło. Ten sam rytm. Powoli z innej strony ale w górę. Zatrzymuje się. Robert dyszy
mocno. Muskanie przenosi się na drugą stronę, identyczne ruchy ale tym razem ciepło nie odrywa się.
Przechodzi płynnie w dół, a potem do boku. Teraz lekko w górę, znowu się zatrzymuje, znowu od nowa
od dołu. Powoli, mozolnie, nieubłaganie dręczy. Za każdym razem jednak zatrzymuje się ciut wyżej... i
wraca do dołu... I jeszcze ciut wyżej.
Ciepło znika. Wilgoć odchodzi. Pod skórą Roberta mięśnie napinają się w oczekiwaniu, w
niepewności. I wilgotne ciepło ogarnia cały szczyt! Dłonie zaciskają się na pościeli, z ust dobywa się długi
jęk, tym razem nie tłumiony. Usta znowu znikają i pojawiają się raz jeszcze. Tym razem bardziej
stanowcze, mniej nieśmiałe. Obejmują więcej, zachłanniej, ciaśniej. Schodzą nieco niżej by znowu
zniknąć pozostawiając rozdrgane ciało. I jeszcze raz, i jeszcze&hellip; Tym razem ciepło nie znika.
Pozostaje, a wilgotny język zaczyna kręcić piruety wokół szczytu. Usta schodzą coraz niżej i niżej.
Między udami pojawiają się palce. Usta brną do dołu i wycofują się ku szczytowi. Za każdym razem
nieco szybciej, nieco niżej, nieco bardziej stanowczo. Kolistymi delikatnymi ruchami dłoń zaczyna pieścić
brzuch. Robert dyszy męsko, mocno poprzez zaciśnięte zęby.
Usta i język nadal otaczają i pieszczą. Nadal dają ciepło i wilgoć. I schodzą to w dół, to idą do góry,
by po chwili zniknąć. Robert łapie szybko powietrze, otwiera dłonie. Pojawia się sam język. Dłonie
ponownie zaciskają się na pościeli, ciało spina się. Język zachłannie liże szczyt. Drażni szybkimi ruchami
samą końcówkę. Schodzi w dół, przeczesuje się, a dłoń wędruje ku górze. Po chwili wilgotne wargi
okalają jedno z jąder. Ciepła, silna dłoń zaciska się wokół, rekompensując brak ust. Trzyma mocno, a
jednocześnie miękko, czując jak pulsuje. Teraz drugie jądro ląduje w ustach, które ssą i podrażniają
ruchliwym językiem.
Jedli powoli i mało rozmawiali. Ponad stołem rzucali sobie zawoalowane spojrzenia. Po kolacji Paweł
otworzył wino i rozlał do kieliszków. Robert rozsiadł się w tym czasie wygodnie na kanapie. Rozmowa
jakoś szła im lepiej niż w czasie kolacji tylko zmierzała zawsze ku jednemu. Ich spojrzenia coraz częściej
się krzyżowały i stawały się coraz mniej tajemnicze.
Niby zagubiony język zsuwa się z jąder dalej w dół. Silne dłonie ujmują biodra i nieco unoszą je do
góry. Język przesuwa się dalej wzdłuż połączenia pośladków, muska ich środek wywołując jęk rozkoszy, a
potem wraca do jąder. Idzie dalej, wyżej. Wraca, okalająca wilgoć ust i ich ciepło. Teraz jednak są inne.
Stanowcze, nieustępliwe, mocniejsze. Opadają i wznoszą się, język wiruje, pieści&hellip; drażni. Druga
dłoń zaczyna pieścić wewnętrzne strony ud. Jej ruchy są powolne, nie tak szybkie i nienasycone jak ust.
Język przesuwa się. Usta tańczą. Palce pieszczą. Jeden z nich przesuwa się pod spód, wślizguje między
pośladkami. Dociera tam gdzie wilgotno, tam gdzie miło. Biodra Roberta lekko się unoszą, mięśnie
spinają na chwilę. Palec niemal zapraszany zagłębia się nieznacznie w środek. Męski pomruk wypełnia
pomieszczenie goniony westchnięciem.
Język drażni sam koniuszek, palec wychodzi z miłego zagłębienia, pozostawiając po sobie pustkę.
http://chubby.thermasilesia.ehost.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 April, 2014, 12:46

Strona Puchata

Wsuwa się jeszcze raz, usta schodzą w dół... Oba ruchy stają się zsynchronizowane, przyspieszają. Usta
schodzą w dół, palec wchodzi w głąb. Usta wycofują się, palec wychodzi. Język wiruje, palec wnika
delikatnie coraz głębiej. Głowa Pawła rytmicznie unosi się i opada. Od czasu do czasu przenosi wzrok na
twarz Roberta, która pławi się w rozkoszy. Przymknięte powieki drgają. Oddech opuszcza ciało głośno
poprzez rozdrgane wargi. Dłonie spazmatycznie zagarniają pościel i puszczają. Biodra lekko poruszają
się. Usta Pawła zaciskają się nieco mocniej. Schodzą jeszcze niżej biorąc go głęboko. Wchodzi
głębiej&hellip; i jeszcze głębiej do gardła. Palec penetruje również mocniej. Wszystko nabiera tempa,
wiruje&hellip; by się nagle zatrzymać.
Wilgoć, ciepło, dotyk, usta, język, palec, dłonie&hellip; wszystko znika pozostawiając na pościeli
dyszące, rozgrzane, przepełnione pożądaniem do granic możliwości ciało. Po chwili rozciągającej się w
wieczność pojawia się wilgoć i idzie ku górze. Po brzuchu, między sutkami, język, usta... a wraz z nimi
pieszczoty palców. Dociera do szyi, do ust. Gorący, mocny pocałunek spala ich razem. Usta przesuwają
się do ucha, gorący szept pyta.
Siedli razem na kanapie popijając wino. Paweł nieco bliżej, bardziej ośmielony. Rozmawiali. Robert
wydawał się niepewny, nieco zmieszany. Mówił coś o pracy i patrzył przez okno, unikał bezpośrednich
spojrzeń. Poczuł nagle dłoń Pawła na swoim karku, odwrócił twarz i ich usta spotkały się w delikatnym,
przelotnym pocałunku.
Ręce, delikatne w pieszczotach, teraz stanowcze obracają ciało zasypywane deszczem pocałunków.
Paweł całym sobą przylega do jego pleców. Sutkami i włosami drażniąc je. Język pojawia się na karku
kreśląc fantazyjne wzory. A na wypiętych pośladkach czuć rozgrzane pulsujące ciepło, które przesuwa się
i wije w rytm ciała. Przeskakuje z pośladka na pośladek, wpada w ich łączenie. Usta całują kręgosłup i
kark, a dłonie pieszcząc plecy i boki, schodzą w dół. Gładzą już mięsiste pośladki, mocno je zagarniając.
Palce leciutko rozchylają je. Twarde ciepło wypełnia zagłębienie. Przebiega w dół i w górę lekko
zahaczając tylko o wilgotne miejsce rozkoszy samą końcówką. I jeszcze raz ją trąca i jeszcze... Robert
dyszy coraz szybciej, dreszcze przebiegają jego ciało coraz mocniej. Język pieści plecy. Usta pieszczą
plecy. Ciepło zatrzymuje się na wilgotnym zagłębieniu. Czuć jak pulsuje jego końcówka, jak lekko napiera
na okrąg.
Dłonie pieszczą plecy i boki, usta całują. Ciepło zaczyna napierać&hellip; delikatnie&hellip;
nieśmiało&hellip; ale stanowczo. Mięśnie na plecach Roberta spinają się. Ciepło zatrzymuje się. Usta,
język i dłonie wzmagają pieszczoty. Powoli mięśnie rozluźniają się. Ciepło znowu napiera na okrąg. Tym
razem nie ustępuje. Przebija się powoli. W końcu przedostaje się do środka. Głośny jęk po raz kolejny
wdziera się do koncertu oddechów. Ciasne, ciepłe wnętrze obejmuje wspaniale pulsującą z rozkoszy
końcówkę.
Biodra powoli opadają wchodząc coraz głębiej i głębiej. Jęk jest długi, ciągnie się raz załamując
innym razem nasilając. Dłonie Roberta kurczowo łapią i puszczają pościel. Twarz jest ukryta w poduszce.
Biodra nadal opadają wchodząc coraz głębiej, wypełniając sobą coraz bardziej, ciasne wnętrze. Usta
ciągle pieszczą delikatnie kark i plecy. Biodra zatrzymują się. Robert ciężko oddycha, ból odchodzi
pozostawiając tylko rozkosz wypełnienia.
Biodra unoszą się, ciepło wysuwa się a jęk ponownie wypełnia pokój. Też wolno, delikatnie ale nie
do końca, tylko leciutko. Potem wsuwa się do przodu i znów ucieka, ale tym razem trochę dalej do tyłu.
Zatrzymuje się i rusza do przodu, zagłębia się. Robert jęczy za każdym ruchem ale jego ciało coraz
bardziej się przyzwyczaja i odczuwa coraz więcej rozkoszy. Rozkoszy, która ogarnia całe jego ciało.
Paweł wolno ciągle wychodzi i wchodzi. Za każdym razem wychodzi nieco bardziej po czym zagłębia
się. Jego ruchy nadal opanowane, ale w nim szaleje podniecenie. Ciepłe, nieco oporne wnętrze z czasem
staje się przychylne. Wspomaga jego ruchy, coraz bardziej się do niego dopasowując. Coraz więcej
rozkoszy, coraz więcej bodźców. Ich oddechy stają się coraz szybsze, coraz płytsze. Jego ruchy stają się
nieco bardziej stanowcze, miarowe, nadal jednak wolne.
Pocałunki stały się nieco śmielsze, dłonie zaczęły dotykać ramion, torsu, brzucha. Robert coraz
śmielej poddawał się pieszczotom. Zaczął oddawać pocałunki. Ich języki się spotkały. Paweł odstawił ich
kieliszki z winem i wziął Roberta za rękę. Otworzył drzwi sypialni. Pokój był skąpany w świetle świeczek
rozstawionych w różnych miejscach. Razem weszli do środka.
Paweł przenosi dłonie na biodra. Mocno łapią w pasie. Biodra unoszą się nieco szybciej, opadają
głębiej. Jęki znowu wypełniają półmrok pokoju. Tym razem jednak są inne. Przepełnione emocjami,
ekstazą. Paweł penetruje go coraz głębiej i mocniej, tempo wzrasta, z jego ust dobiega szybki oddech,
ciche westchnienia. Męskie drżące i jęczące rozkosznie ciało pod nim oraz jego ciasne, wilgotne ciepło
całkowicie zawładnęły Pawłem. Czuł jak wchodzi coraz głębiej, jak pulsuje coraz mocniej. Jak jego jądra
obijają się mocno o pośladki, stają się coraz twardsze. Przez jego ciało przechodzą falami dreszcze
rozkoszy.
Robert jęczy coraz mocniej, głośniej. Jego ciało wije się pod najmniejszym muśnięciem. O pośladki
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ociera się ciało Pawła w rytmicznym tempie. Gdzieś w środku czuje jak Paweł wypełnia go, jak pieści od
środka w ten niesamowity, jedyny, niepowtarzalny sposób. Jego własna męskość pręży się do granic
wytrzymałości. Ociera się o pościel zgodnie z ruchami Pawła. Czuje jak jądra są już twarde,
gotowe&hellip;
Kolejny raz biodra opadają, tam w środku pieszczą go doprowadzają do szaleństwa. Przez jego ciało
przetacza się potężna fala rozkoszy. Paweł czuje jak ciało Roberta pod nim spina się, jak jego męskie jęki
stają się głośne, jak całym ciałem wstrząsa potężny dreszcz, i kolejny i jeszcze jeden&hellip; Ale on nie
przestaje. Pieści go ustami, biodra jeszcze bardziej przyspieszają wchodząc do środka między twarde,
męskie pośladki. Pulsuje w nim coraz mocniej&hellip;
Przez ciało Pawła przechodzi potężny spazm rozkoszy. Eksploduje w środku. Z jego ust dobywa się
głośne sapnięcie, potem jeszcze jeden spazm i sapnięcie nieskrępowane wypełnia pokój. Męskie ciało pod
nim jęczy i wije się w rozkoszy. Ich oddechy, jęki i westchnięcia łączą się we wspólny koncert. Ich drżące
ciała poruszają się niemal same niesione orgazmem. I kolejna eksplozja wypełnia wnętrze Roberta, i
jeszcze jedna...
Paweł wysuwa się powoli, wyczerpany. Opuszcza niespiesznie rozkosznie wilgotne wnętrze.
Zmęczone ciało opada na jeszcze drżące plecy. Usta uspokajająco pieszczą kark. Oboje ciężko sapią
spełnieni. Robert wysuwa się spod Pawła. Ich spojrzenia krzyżują się wymieniając emocje. Usta stapiają
się w delikatnym pocałunku&hellip;
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