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 دهد؟ اهمیت که بود کی اما... شد بلند امیرعلی گوشی زنگ صدای

 کشیدمی فریاد را نیاز و سوزاندمی را بدن که عشقی های شعله آن از که بود کی

 بگذرد؟

 .درید را ها لباس... کرد لمس را اشزنانه بدن

 .ها بوسه حرارت از گرفت گر... را بدنش تمام زد بوسه

 !شد خواستن از پر

 های بدن... کرد باز دانه دانه را آن و نشست او پیراهن های دکمه روی دستانش

 .خورد هم به شان یبرهنه

 !خواستن و لذت از لرزشی... ناله و آه باز

 ...داد فاصله را هایش ران که هاییدست

 .بردمی آسمان اوج به را او و کردمی بازی هایش نه* سی نوک با که زبانی

 .شنید ناله و نالید

 

 ...امیر -

 

 جانم؟ -

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 

 .نشستمی کمرش و کتف روی ها بوسه حاال چرخاند، را او... کشید اه نگفت چیزی

 .داشت متفاوتی لذت این

 !بود خمار... گشود را اشبسته چشمان

 .رفت تر پایین و گرفت پهلویش از گازی

 .کشید خجالت او و کرد لمس را باسنش هایلبه

 .شد مانع امیرعلی که بست را پاهایش

 !خواستمی بیشتر

 !بود او مال تمامش... کند لمس و ببینند

 !بود محرمش

 .مو تار ایدانه بدون صورتی و سفید... بود زیبایی بت مثل بدنش

 .بوسید را حساسش جای و شد خم

 .لرزید بدنش بعد یلحظه و زد خشکش لذت و شوک از

 .فشرد هم به را چشمانش... کرد لمس را اشخیسی

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 .امیر.. ام -

 

 ...بود نیاز از پر و طاقتبی صدایش

 

 .وایسا... عزیزم نترس -

 

 ...مالید سوراخش روی پشت به را اش خیسی

 مج درونش لذت به آمیخته ترس و استرس... است راه در چه که زد حدس ساناز

 .زدمی

 .دادمی نوازش را اشزنانه امیرعلی

 .کرد پیروی او و نالید

 .داشت که عجیبی حس و درد از گزید لب که داد پشتش به فشاری

 داد؟می اجازه واقعا

 بود؟ وقتش االن
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 با و کشید جلو به را خودش درد شدت از... شد پاره افکارش یرشته دیگری فشار با

 :نالید لرزانی صدای

 

 ...امیر -

 

 ...بود شدن دیوانه حال در خواستن و ت*شهو شدت از... آمد خودش به کمی

 ...بوسید و گذاشت سفید های گردی آن روی را دهانش

 !گرفت گاز و لیسید

 شده متوجه ساناز که این بدون... امیرعلی شدن دیوانه و ساناز های کشیدن آه دوباره

 .بود پشتش سوراخ به پایش بین خیسی مالیدن حال در باشد

 .داد فشار را انگشتش تر محکم بار این بعد و کرد خیس حسابی را آن

 .باشد دلنشین و تنگ قدر این که شدنمی باورش

 .زد جیغی ساناز

 

 .مردم بیار درش وایی... امیرعلی آخ -
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 :گفت بود غریب هم خودش برای که ایبازی وحشی و نفس نفس با

 

 .عزیزم کن تحمل... رهمی بین از زود دردش -

 

 ت*آل مالیدن مشغول او حواس شدن پرت برای امیرعلی... گزید لب درد با ساناز

 .شد او یزنانه

 .کند اشآماده تا کردمی فرو بیشتر را انگشتش زمانهم

 لذت؟ یا کشیدمی درد دارد آیا دانستنمی ساناز

 !بردمی لذت بازی این از چقدر... کردمی بازی بدنش با داشت امیرعلی

 ...بود شده بسته خماری زور از چشمانش

 حجم آن و کرد تنظیم ساناز پشت را خودش غرید، گلو تو و نیاورد طاقت امیرعلی

 .بود شده وارد سرش فقط... کرد داخل فشار با را سانتی سه و بیست و کلفت

 .داد سر گریه و کشید جیغ سانار

 

 .سوزهمی آخ... کردی؟ کار چی آیی -
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 :گفت لذت با و داد نوازش را کمرش کمی امیرعلی

 

 .میشه تموم االن... خانمم کن تحمل -

 

 امیرعلی که آیدبی در داخلش از امیرعلی ت*آل تا بکشد جلو را خودش خواست ساناز

 .داد فشار را خودش دیگر بار یک و گرفت سفت را کمرش

 ...زد هق و کرد فرو بالشت در را سرش ساناز

 .هست زدن پا و دست حال در برزخ در کرد حس امیرعلی

 .بود پرانده سرش از عقل لذت و شهوت از حجم این اما بکشد درد ساناز خواستنمی

 کرد جلو عقب را خودش آرام و آرام سپس... کند عادت ساناز تا ماند حالت آن در کمی

 .کرد واردش بیشتر کم کم و

 ...کشیدمی آه مردانه لذت شدت از

 .نداشت را زدن جیغ طاقت و بود شده سر درد از بدنش ولی ساناز

 درد اوج در حتی... کشید صدایی بی آه که گرفت بازی به را پایش بین هم باز امیرعلی

 .بردمی لذت هم
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