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 به پوستش ظرافت... داد سر نرمش و الغر های پهلو روی را اشمردانه و داغ دستان

 .کند کبود و سرخ را پوستش فشار کمی با ترسیدمی که بود حدی

 !بشنود را آهش زیبای صوت دیگه بار یک تا زد اشنه*سی گردی آن به لیسی

 .شد دیوانه کشید ساناز که آهی با

 که بود جا آن... برد تر پایین را سرش و کشید زیبا های توپ آن خوردن از دست

 .است حساس نهایتبی شکمش روی ساناز فهمید

 !کشاندمی جنون مرز به را امیرعلی هایش تاب و پیج و ها تقال

 !زد چنگ امیرعلی موهای به و شد تر بلند ساناز یناله چرخاند، او ناف دور را زبانش

 هایشانچشم بود، رفته باال هایشانبدن دمای... بودند شده خودبی خود از کامال دو هر

 .شدنمی باز خماری زور از

 ...رفت تر پایین امیرعلی

 از را ساناز پاهای امیرعلی... شودمی نزدیک بهشتش به دارد که شدنمی باورش ساناز

 .داد فاصله هم

 .گزید را لبانش خجالت با ببندد، را پاهایش کرد سعی فوری ساماز اما
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 .شد خیره او یزده خجالت چشمان به ت*شهو و گرما با و کرد بلند سر امیرعلی

 .داد فاصله هم از را او پاهای نگاهش برداشتن بدون

 !کند هضم نمیتوانست را کردمی او با داشت امیرعلی که کاری ساناز

 .بود کرده النه دلش در شیرینی اضطراب

 گزید لب اش،زنانه جای ترین حساس و ترین خصوصی به امیرعلی انگشت برخورد با

 .بست چشم و

 .اوست کردن کشف حال در امیرعلی کرد حس واقعا

 .شدمی تر خمار لحظه هر او و مالیدمی را لش*چو*چو احساس و دقت با

 دود امیرعلی چشم از این و شدمی تر خیس لحظه هر بهشتش بداند که آن بدون

 .بود نمانده

 آن از را بهشت آن خواستمی دلش لحظه هر بود، آمده وجود به دلش در نابی ذوق

 .کند خود

 کار از سریع ساناز داد، سر سوراخش روی را انگشتش اختیاربی... شود صاحبش

 .لرزید خود به امیرعلی

 ...ندارد آمادگی هنوز او فهمید امیرعلی

  او روی دوباره و کشید عقب را دستش
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 .زد خیمه

 دو آن با کردن بازی مشغول دستانش گرفت، سر از را خود خشن و آتشین یبوسه

 !شد داشتنی دوست توپ

 

 

 !زد را گردنش پوست محکمی میک و کرد فرو ساناز گردن در را سرش

 ...کرد بغل را او کامال ساناز

 زیر در اختیاربی کشید، آهی اش زنانه عضو الی به کلفت و گوشتی حجم آن برخورد با

 .شود کشیده بهشتش روی بیشتر مردانه ت*آل آن تا خورد تکان امیرعلی

 .کشیدند آه زیاد لذت از دو هر

 ساناز بهشت به را خود و کرد جمع دلش در را ساناز پاهای سریع خوشحال امیرعلی

 .مالید

 گوشت آن بین اشمردانه عضو حرکت شد،می بیشتر ساناز پای الی خیسی چقدر هر

 !شدمی بهتر انگیز هوس و صورتی

 .شدمی تر تند هایش نفس لحظه هر که دوخت ساناز به چشم

 ...شدنمی بدل و رد شانبین سخنی ترین کوچک که بود عجیب
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 .شودمی نزدیک کار آخر به دارد ساناز فهمید امیرعلی

 او به لذت نهایت که ساناز... کرد مالیدن به شروع و رساند او ل*چو*چو به را دستش

 :کرد ناله نفس نفس با بود شده تزریق

 .اوم...آره... آه... وایی -

 

 

 شده شکسته لذت و س*هو از زیبایی صوت با ساناز سکوت دید که این از امیرعلی

 :غرید لب زیر بود

 میاد؟ خوشت... جانم -

 :نالید و کرد نگاه او به باز نیمه چشمان با ساناز

 .اوهوم... آه -

 ...مالید ساناز بهشت به تر عمیق را عضوش و کرد تر تند را انگشتش حرکت امیرعلی

 .شد بیشتر ساناز پاهای بین خیسی و کرد حس را او خفیف لرزش که بود موقع همان

 .اومممم...آه -

 امیرعلی اما ماند حالبی ساناز... درخشید ساناز شدن ضا*ار و لرزش امیرعلی چشمان

 .کرد بازی عضوش با و مالید او به را بدنش تند تند و شد خم
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 .شد ضا*ار ای خفه آه با هم او که نگذشت چیزی

 .کشید دراز او کنار حالبی و شد خالی ساناز بهش روی آبش

 خوردن تکان برای جانی که بودند برده لذت نیمه نصفه س*سک ان از آنقدر دو هر

 .نداشتند

 

 رفت، کنار چشمانش جلوی یپرده تازه شد راه به رو امیرعلی حال که بعد کمی 

 .بودند کرده کار چه که افتاد کار به مغزش

 را خودش گونه این... کرد خاموش شد متولد دلش در که موقع همان را سرزنش حس

 .نداشت موردی بازی عشق یک و بود همسرش حاال ساناز که کرد قانع

 :گفت آرام و چرخاند ساناز سمت به را سرش

 

 خوبی؟ -

 

 :زد لب آرام حالیبی و خجالت شدت از ساناز

 

 .اوهوم -
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 چشمانش هول با عضوش شدن مالیده حس با بعد یلحظه نشنید، را امیرعلی صدای

 .بود زده خیمه روش تقریبا که دید را امیرعلی که کرد باز را

 :گفت سریع امیرعلی کند دیگری فکر که این از قبل

 

 .باش آروم کنم تمیزت خواممی -

 

 پاکش دستمال با و زندمی دست اشزنانه به راحت طور آن امیرعلی که دید وقتی

 .بود دادن جان حال در کندمی

 .کردمی حس خودش در نذیربی یرابطه آن از بعد را پذری یک*تحر اثار هنوز

 .نکند ایناله که کرد کنترل را خودش زور به

 ساناز تخت کنار آشغال سطل در را ها دستمال کرد تمیز را او کامل وقتی امیرعلی

 .زد لبخند و کرد نگاه ساناز بهشت به خمار دیگر بار یک انداخت،

 امیرعلی  که بست را پاهایش سریع او س*هو و حس از پر نگاه دیدن با ساناز

 .خندید

 .کشید خودشان روی را پتو و کشید دراز تخت روی ساناز به چسبیده
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 .گذاشت او یسینه روی را سرش هم ساناز و داد قرار ساناز سر زیر را دستش

 .بودند نزدیک هم به قدراین که بود بار اولین

 بکشد لذت از عمیقی نفس ساناز شد باعث که جوری بود آرامش از پر داغ آغوش آن

 .ببندد را چشمانش و

 

 .بود سخت خیلی -

 

 

 :پرسید تعجب با

 

 چی؟ -

 

 :گفت شیطنت با امیرعلی

 

 .بمونی سالم امشب گذاشتم که این -
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 مشت حرص با و داد فرمان مغزش گذشت که کمی اما... نشد او منظور یمتوجه اول

 :گفت و زد او یسینه به آرامی

 

 .ادببی -

 

 .زد او سر به ایبوسه حرفبی و خندید دوباره امیرعلی
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