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گفت ضخامتش اندازه  شدیم بایکلفت بود، تقر یبلند نبود اما حساب یلیخ دیبود، شا

. شدیبودم اما همچنان حرارت از بدنم بلند م ستادهیوا خیآب  ریدور مچ دست منه.ز

 یآب رو یچشماش بسته بود و قطره ها مویپر سروصدا قورت دادم.ماس دهنموآب 

 سشیخ یموها یتو یآب کنار برد و دست ریسرشو از ز ی.به آرومختنیریصورتش م

داد وحاال که سرش از پشت بخار آب  هیتک واریبازوش به د یرو ،یور کی.دیکش

 . نمشیبب تونستمیاومده بود، بهتر م رونیبود ب رشیکه ز یداغ

  ؟یکنینگاهم م یدار ینجوریهم ای ،یخوایم یزیازم چ-

وار  وانهیقلبم داشت د د،یسوالو ازم پرس نیکه چشماش هنوز بسته بود ا یدرحال 

ذهنم داشتم به خودم  یچشم بردارم.تو مویاز آلت ماس یلحظه ا تونستمیو نم دیتپیم

که دهنمو باز کردم و بهش اجازه  یبه اون لحظه ا فرستادمیو لعنت م دادمیفحش م

و   بازور  شدینم جادیا یریبازم تغ کردمینمدوش، البته اگر مخالفت  ریز ادیدادم ب

فکر  یبدتر هم بشه. لحظه ا تیاون به هرحال بود وضعممکن ،  یدوش، حت ریز ومدیم

دهنم،از مغزم عبور کرد و باعث شد با شهوت لب  یفرو کردن اون عضو مردونه تو

از پشت  شم،یم کیکه بهش نزد کردمیبزنم.تو ذهنم داشتم تصور م سیهام رو ل

و اون از شدت لذت برخود  رمیگیدستم م یو عضو مردونه ش رو تو کنمیدراز م تمودس

بعد بهش  دمیهلش م واریو به طرف د چرخونشی.مکشهیمن با عضوش آه م یانگشتا

 و سر  زنمیم سیهاش رو ل نهیس ی.به آروممالمیو آلتش رو با دستم م شمیم کترینزد

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

ــاوت دریافــــمتف یه هدایاــــد قرعــــاه به قیـــید و هر مـــاعی ما را دنبال کنـــه های اجتمــــدر شبک        .دـــــت کنیـ

شکمش و  نییش تا پا نهیقفسه س یم رو آروم آروم از باال گهیدست د یها انگشت

دستم سفت و  یکه عضوش تو کنمی.حس مکنمیو نوازشش م کشمیعضالتش م یرو

 . دهیدستام فشار م نیب شتریو آلتش رو ب دهیو باسنشو حرکت م شهیسختتر م

سفر  نیا یبرا یکنیفکر م یچشمات افتاده مشخصه که َل دار یکه تو ی، ورا از برق- 

 ! یاریودت بو همراه خ یانتخاب کن دیرو با ییچند روزه چه لباس ها

 یایشده باشم و بخوام رو داریو اونور تکون دادم، انگار تازه از خواب ب نوریبه ا سرمو 

بود،  ستادهیا یهمون حالت قبل یهمچنان تو مویرو از ذهنم دور کنم.ماس ینیریش

به  میداشت مستق نباریبود که ا نیداده بود اما تنها تفاوتش ا هیتک واریبازوش رو به د

 طنتیچشماش پر از خنده و ش نهیبیم یکمد لمیف دارهو انگار  کردیمن نگاه م

 کردمیکه بهش فکر م یزیبودم، االن تنها چ کردهبود.خودم از تصورات خودم وحشت 

فعال  میوانیح یدهنم بذارم و دهنمو به فاک بدم.خلق و خو یبود که عضو اونو تو نیا

قدم به قدم  مویهرلحظه آماده حمله بهش بودم. ماس یوحش وونیح هیشده بود و مثل 

که چشمامو از  گرفتمیو من داشتم تمام توانم رو به کار م شدیم کتریداشت بهم نزد

بگم که تالشم ناموفق  تونمیو به صورتش نگاه کنم، اما م رمیوسط پاهاش بگ

دلم خداروشکر  با سه تا قدم بلند خودشو به من رسونده بود، داشتم تو بایبود.تقر

نگاهم باال  ریکنه و مس رییتغ دمید هیباعث شده بود زاو ییجابجا نیچون ا کردمیم

 مویچون ماس دیطول نکش یلیخ تیوضع نی.اما متاسفانه امو به چهره ش نگاه کن ادیب

و حالمو  خوردیشده بود که عضو مردونه ش داشت به شکمم م کیانقدر بهم نزد
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که رو به  یاما اون جلوتر اومد، با هر دو قدم دمیعقب کش یخراب کرده بود.خودمو کم

 دونستمیو م کردیم کیقدم بلند خودشو دوباره بهم نزد کیاون با  داشتمیعقب برم

مجبورم از  ییجا هی بالخرهتا ابد ادامه نداره و  یبزرگه ول یلیخ نکهیحمام با ا نیا

 یجا گهیشده حمام خورد و د یکاش واریهم شد، پشتم به د نطوریو هم ستمیحرکت با

افتاده بودم و  ریگ مویو ماس وارید نی!بکردمیرو سوراخ م واریعقب رفتن نداشتم مگر د

از  تونستیبگم هوا هم نم تونمیکه م یاون خودشو کامال به من چسبونده بود در حد

 بدن هامون رد بشه.  نیفاصله ب

چون االن اونم داره بدن تورو  ؟یلمسش کن یخوای؟میکردیفکر م یبه چ یداشت- 

از  ییصدا چیبگم اما ه یزیچ هیشده بودم، دهنمو باز کردم تا  الل  کنهیلمس م

نگاهش  یکه تو یحنجره م خارج نشد.توان مقابله باهاش رو نداشتم،شهوت و لذت

شکمم  یرو یخاص تمیخود کرده بود، آلت سفت شده ش رو با ر یبود منو هم از خود ب

 و حرکاتش داشتن تند  دیمالیم

 واریرو به د شیشونیکرد، سرشو از کنار سرم رد کرد و پ یناله ا موی.ماسشدنیم تر

 داد.  هیپشتم تک

 . یو چه بهم اجازه ند یچه بهم اجازه بد کنمیم نکارویطاقت ندارم، من ا گهید- 

ش سَپ بزنم.دستامو باال آوردم و باسن سفت  تونستمیو پام شل شده بود و نم دست 

گوشتش فرو کردم که باعث شد  یو خوش فرمش رو لمس کردم و بعد ناخنامو تو
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تن من انداخته بود و داشت  یرو لکشویاز سر لذت از گلوش خارج بشه. کل ه یناله ا

 وشهوت  یافتاده بودن و شعله ها دنشدستاش آزادنه کنار ب داد،یفشارم م واریبه د
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