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بلرزم. این لرزش از ار.ضا شدن نبود، از شـ..هوت بود. خودش هم همونطور که زبون 

میکشید. کمی شـ..ورتم رو کنار زد و زبونش رو روی بهـ..شت میزد، آه های مردونه 

خیـ..س از ترشحاتم هدایت کرد. جیغی زدم و سرشو فشار دادم. ماهرانه میخورد و 

چو..لمـ..و گاز میگرفت. شـ..ورتمم پایین کشید و زبونشو دور بهشـ..تم چرخوند. دلم 

ی داغ و کلفتشو. سرشو از میخواست مردونـ..گـ..یشو تو وجودم حس کنم. مردونـ..گ

بهـ..شتم جدا کردم و ازش لب گرفتم. وحشیانه میبوسید. بلند شد و زیپ شلوارشو 

باز کرد . شلوار و شورتشو همزمان پایین کشید و مردونگی بزرگ و شـ..ق شدش یهو 

 زد بیرون. بدون یه تار مو. چشمام برق زد. 

..گی بزرگ و شـ..ق شدش یهو زد شلوار و شـ..ورتشو همزمان پایین کشید و مردونـ

بیرون. بدون یه تار مو. چشمام برق زد.     باورم نمیشد االن مردونـ..گی کیان کاظمی 

جلوی چشمام بود. بین دستام گرفتم و مالـ..یدمش. بعد هم فرو کردم تو دهنم و 

براش سـ..اک زدم. اونقدر که داشت عربده میزد و میگفت محکم تر. وقتی حس کرد 

ه به اوج میرسه مردونـ..گیشو از دهنم بیرون کشید. خیلی سریع و ناخودآگاه دراز دار

پرده نداری؟ حالیم نبود چی  -کشیدم و پاهامو باز کردم. با صدای دو رگه ای گفت: 
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دارم، ولی مهم نیست، میخوام تو پارش کنی  -میگم.. فقط میخواستمش.. لب زدم: 

بود که متوجه حرفام نمیشد. از خداخواسته  دکتر کیان کاظمی. اونقدر مست و گیج

سر مردونـ..گیشو تف زد و روی سـ..وراخم گذاشت. کمی که فشار داد، سوزشی رو 

توی بهـ..شتم حس کردم. باورم نمیشد که پرده بکارتم انقدر راحت داشت به دست 

کیان زده میشد. سوزش کمی بعد کمتر شد. کیان مردونـ..گیشو بیرون کشید و سر 

نیش رو بهم نشون داد. نفس نفس میزدم.     تو یه حرکت دوباره مردنـ..گیشو فرو خو

 برد. درد و لذت همزمان بهم حجوم آوردن، درد بیشتر و لذت کمتر! 

نگفته  -روون شدن مایه داغی رو بین پام، حس کردم و بعد بی رمق کنارم افتاد 

ادم به دست کسی باز شه پلمپ بود ولی ترجیح مید -بودی پلمپه! نفس نفس زدم: 

یعنی منظورت اینه که پرده بکارتت رو بهم  -که ارزش داشته باشه. لبخند جذابی زد 

آره یه چی تو همین مایه  -هدیه کردی چون میدونستی ارزشش رو دارم؟ خندیدم 

کی  -خواستی ترمیم کنی بیا پیش خودم! متعجب گفتم:  -ها موهامو نوازش کرد 

روع به مالیـ..دن زیر دلم کرد و جوابمو نداد. خودمو چسبوندم خواست ترمیم کنه؟ ش

بهش. میدونستم االن تو حالی نیست که حرفاش از رو آگاهی زده شه. قرصه خوب اثر 
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کرده بود. حرکت دست گرمش زیر دلم همونطور ادامه پیدا کرد تا جایی که تنم گرم 

س خوبی داشتم، اینکه شد و داشت خوابم می گرفت. کیان هم چشماش خمار بود. ح

توی     رابطه انقدر جنتلمنانه و فوق العاده عمل کرده بود واسم شیرین بود. پشیمون 

نبودم از اینکه بکارتمو گرفته بود!! یک ساعتی گذشته بود. صداها کم کم داشت می 

 خوابید. با کیان، یکسره لب بازی میکردیم و باهم ور میرفتیم. هردو باز زده بودیم باال.

انگار منم قرص خورده بودم چون میل جنسـ..یم بیشتر شده بود، نمیدونستم بخاطر 

مزت زیر دندونمه، یه دور دیگه بریم! خندیدم و مردنـ..گی کلفتشو توی  -چیه! 

مزه این لعنتی هم هنوز زیر زبون منه. لبمو بوسید و تو یه  -دستم گرفتم و مالیدم: 

توی دهنم بذاره که متوجه در توی اتاق شدم،  حرکت بلند شد. خواست مردونـ..گیشو

بریم تو حموم، فازش بیشتره. کیان سری به معنای موافقت تکون داد و  -حموم بود. 

 بلند شد. دستمو گرفت، در حموم رو باز کرد و هر دو لخت وارد شدیم. 

لخت وارد وان حموم شدیم. اول کیان نشست و بعد من وسط پاهاش نشستم. آب 

گرم... و محیط شـ..هوت برانگیز حموم حال جفتمون رو خراب کرده بود.     بهش 

چسبیدم. نگاهمو بین لب و چشماش به حرکت در آوردم، میخواستم اون شروع کنه. 
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. دست خیـ..سمو توی موهاش خواستم زیاد طول نکشید و لباش رو لبام قرار گرفت

فرو بردم و چنگ زدم. بدون مکث می بوسید و از خدا خواسته جواب بوسه هاش رو 

میدادم. بوسه هاش که به گردنم رسید، سرشو بلند کرد و نگام کرد. چشماش خمار 

پاهاتو باز کن تمیزت کنم. تکیهمو به وان دادم و کیان  -بود. چشمای خودمم. لب زد: 

ن لیف رو برداشت. شامپوی بدن رو هم برداشت و روی لیف ریخت. با دقت از کنار وا

مشغول تمیز کردن لکه های خون خشک شده بین پام شد. بعد از چند دقیقه حرکت 

دستش به مالیـ..دن تبدیل شد. لبمو گاز گرفتم تا آه نکشم. به چشمام نگاه کرد تا 

وش رو مالـ..ید که با انگشتش واکنشمو ببینه. م گشت و وقتی پیداش کرد و درست ر

دنبال چو** نتونستم خودمو کنترل کنم و آهم از گلو خارج شد. شامپو رو برداشت و 

 روی سـ..ینه هام ریخت. با دستش مالـ..ید و دست دیگش بهـ..شتم رو می مالید. رو
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