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EU E TATIANA EM IPATOVO 

 

Senti que algo muito gostoso estava sobre mim enquanto dormia, mas meu cansaço era 
tanto que não me preocupei e deixei assim mesmo, quando acordei de fato vi que havia 
perdido algo muito importante e maravilhoso ao descobrir a mensagem que estava ao 
lado de minha cama. 

Tatiana Volkova tinha ido embora à pouco tempo e pena, me deixou escrito o seguinte: 

“Meu amado Vitaly, vi que você estava muito cansado e num 

sono tão bom, que preferi ir embora, mas antes deixou uma 

surpresa gostosa para você que você não viu mas deve ter 

sentido. Eu estava fantasiada de doutora, com um top, uma 

calcinha minúscula, um persex e um suporte para o cabelo, 

apenas isso e cuidei de seu pênis muito gostoso. Agora só 

volto na próxima semana, tenho que viajar a trabalho. Um 

grande beijo....kkkk... afinal já deixei um beijo muito gostoso 

nele também”. 

Bom, vamos começar deste o início. Cheguei de viagem da China onde fiquei dez dias e 
os vôos atrasaram por causa das nevascas e depois a viagem de carro até aqui foi muito 
cansativa. Então quando cheguei apenas tomei um banho, coloquei um short e deitei, 
acho que peguei no sono rápida e profundamente. 

Tenho uma casa aconchegante aqui em Ipatovo que é longe (posso assim dizer) das 
cidades grandes e daí quando retorno do trabalho posso descansar em paz e ficar muito 
perto da natureza que adoro, afinal tenho uma área muito grande junto à minha casa e 
isto me faz muito bem. Não tenho nenhuma vontade de sair daqui. Já vivi em cidades 
grandes, como Samara, Ekaterimburg e prefiro a tranqüilidade do campo. Hoje com os 
meios de comunicações existentes não preciso sair daqui para quase nada e isto me 
deixa muito feliz. E por incrível que pareça a maior cidade que fica aqui perto é 
Stavropol e nunca pude residir nela, a não ser por pequenos períodos de duas ou três 
semanas, mas sempre a trabalho, nunca como residência fixa. Assim, aqui tudo é 
tranqüilo, tem pouca gente na pequena cidade que fica aqui ao lado e podemos caminhar 
tranquilamente por onde quisermos. Tatiana minha amada também divide este 
pensamento comigo e prefere esta tranqüilidade do que as agitações e badalações dos 
grandes centros. 

Nesse dia eu adormeci realmente e nem percebi que Tatiana tinha chegado ou então que 
estava por ai, e ela aproveitou e colocou aquela fantasia de doutora maravilhosa e “se 
aproveitou de mim” enquanto eu dormia. 
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Tatiana tem vinte e cinco anos, é alta, com seios de dar água na boca, cabelos longos e 
olhos verdes, além de um quadril e uma bunda deliciosa e então com aquela fantasia 
deve ter ficado um show e ela sabe que me desperta uma tara toda vez que arruma uma 
fantasia diferente. 

Oh Tatiana, mais uma semana vamos ficar longe um do outro? 

Mas ela – enquanto eu dormia – passou um óleo massageador em meu pênis e com suas 
macias mãos massageou carinhosamente meu membro num vai e vem frenético e depois 
com seus lábios o beijou também. Assim, com mãos, lábios e depois sua deliciosa boca 
tomou meu membro e o deixou maluco. Ele pulsava loucamente como se dali quisesse 
saltar. 

Eu percebia uma sensação deliciosa, mas não acordava e Tatiana mantinha sua 
massagem maravilhosa em meu membro que a cada instante mais louco ainda ficava. 

Assim, ele não se aquentou e começou a explodir e enquanto isso ela o apertou com 
seus seios, deslizando para cima e para baixo e ele explodindo sua paixão no corpo de 
Tatiana. 

Delícia, delícia. É o que posso dizer, apenas. Eu me contorcia suavemente com a atitude 
de Tatiana que não deixava um instante sequer meu sexo tranqüilo. 

E ela não parou por ai, continuou com seus carinhos e meu sexo não se contentou 
também e se mantinha firme deliciando-se daqueles dedos, daquelas mãos, daqueles 
lábios, daquela boca quente, daqueles seios e daquela barriga que também insistia em 
tomar meu pênis para si e então ele realmente não agüenta mais e goza o que pode. 

Ela gostosa como sempre se levanta e beija meu tórax e faz mais um carinho em meu 
sexo, antes de sair e se trocar para ir embora. 

Então ao acordar vi a mensagem que Tatiana me deixara e ao mesmo tempo que fiquei 
feliz também fiquei triste pois ela estivera ali e eu nem pode abraçá-la, beijá-la e nos 
amarmos. 

Mas, ao ler sua mensagem, percebi que eu deveria ter acordado antes e aproveitado 
ainda mais daquele momento e de minha deliciosa Tatiana. 
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