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''Essa histÃ³ria Ã© verÃdica, aconteceu ano passado, eu costumava ir muito para barzinhos com meus
amigos, geralmente tocava forrÃ³ e era um pouco longe da minha casa esse barzinho''

nós sempre votava-mós apé para casa por uma avenida que saia perto de casa mais tinha que andar muito, nós
fomos para o barzinho, dessa vez eu fui com 3 meninos, nenhuma das minhas amigas pode ir então viramos a noite.

Por volta das 7 da manhã pegamos a avenida, os meus amigos já estavam bem bêbados, nós andávamos rápido
porque todos estavam cansados, quando faltava por volta de 30 minutos pra chegar em casa vimos 4 meninas, meu
amigos começaram a andar mais rápido para conversar com as meninas, quando chegamos perto vimos que era 3
gays e uma trans com uma bunda enorme, meus amigos mesmo sabendo de tudo começaram a mexer com a trans e
os gays, todos gostaram dos meus amigos que foram chegando perto, a trans estava com uma roupa muito curta, um
shortinho totalmente dentro da bunda grande dela, e uma blusinha bem curta, eu andei um pouco na frente do pessoal
olhei para a menina trans, ela era um pouco feia de rosto, mais seu corpo era lindo a barriga muito definida os peito
grande e sem sutiã, ela era bem negra e bem alta, fui na frente mexendo no celular.

Quando eu olho para trás, todos os meus amigos em volta da menina trans enquanto ela alisava o pau dos meus
amigos eles passavam a mão no corpo da trans, eu já pensando nossa meus amigos é foda olha oque eles estão
fazendo no meio da rua, nós estramos pela favela e saimos da avenida, meus amigos colocaram o peito da trans para
fora eu olhei para ver se era bonito, o peito dela era lindo, sem duvida o peito mais que já vi, bem negro com o
biquinho estremamente preto, meus amigos foram olhando o peito dela e pegando, meus amigos logo tiraram o pau
para fora na rua que estava deserta, eles queriam muito a menina trans, mais ela não queria nenhum deles acho que
ela estava cansada, os gays fizeram uma proposta para os meus amigos de pularem dentro de uma escola ali perto e
eles fariam tudo oque meus amigos quisessem, dois dos meus amigos foram o outro estava louco pela trans e falou
que iria comer o amigo gay dela mais depois que a trans fizesse ele gozar com uma punheta porque era o sonho dele
uma trans, então a trans fez ele ir chupando o peito dela enquanto batia um punheta pra ele e logo ele gozou, ele saiu
de pau duro com o gay para dentro da quadra.

Enquanto eu e a trans esperávamos nossos amigos voltarem fomos conversando ela era muito legal, ela me disse
que estava cansada por isso não foi na quadra com eles e tudo mais, eu falei para ela:

- Nossa você deixou os meus amigos loucos de tesão.

- Eu fiquei com mais tesão ainda você não tem noção.

Eu falei para ela que ela tinha um corpão e falei que o peito dela era lindo, então ela deixou eu dar uma pegada no
peito dela, era um pouco mole mais gostoso demais, ela me pergunto:

- Você gostou ?
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- Sim é muito gostoso e lindo.

- Você é lésbica amiga ?

- Não!

- Se você tiver curiosidade eu posso te mostrar o meu pau.

- Vou adorar ver pois sempre tive curiosidade e quero ver se você é gostosa mesmo.

Ela tirou para fora o pau dela totalmente duro e grande eu quando vi o tamanho me assustei e falei arregalando os
olhos:

- Nossa, é desse tamanho?

- Sim você gostou ?

- Sim é uma delicia, você gostou mesmo de brincar com os meus amigos, quero ver pra esconder um nsgocio desse
tamanho.

- Eu adoro uma putaria amiga, da uma pegada só pra você sentir.

Eu coloquei minha mão e dei uma apertada e segurei um pouco ele pulsava na minha mão, era muito gostoso aquele
pau, um pau muito negro bem grosso e o tamanho nem se fala era enorme, soltei o pau dela e ela falou:

- Eu amo pessoa morena assim como você adoro admirar, se você puder me mostrar um pouco de você, mais claro
não vamos fazer nada somos sóamigas.

Eu abaixei minha calça rápido para ela ver minha bunda e subi muito rápido, ela falou:
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- Nossa você tem uma bunda enorme, você é uma preta muito gostosa, posso ver sua buceta ?

Eu abaixei a calça rápido e puxei a calcinha de lado ela olhou e eu já logo subi a calça, ela falou:

- Caramba sua buceta é tão preta que chega a ser vermelha que linda, parece que você gostou de algum coisa né ?
Sua calcinha parece estar bem molhadinha.

Eu sem graça mudei de assunto, ficamos conversando, ela deitou no meu colo porque os nossos amigos ia demorar,
quando os nossos amigos chegaram eu peguei o número dela e formos embora, meus amigos vieram falando que a
trans era muito gostosa que comeria ela e até chuparia ela, realmente qualquer homem machão faria qualquer coisa
por aquela trans até daria o cuzinho para ela.
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