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ابرا بودم که انگشت وسطش رو وارد بهشـ..تم کرد. س از جلو انقدر بتونه هیجانی 

، اونم توسط کیان. * هیچوقت فکر نمیکردم س     نوک سیـ..نهمو کشید و فشار باشه

داد. همینطور چو*لم رو کشید و انگشتش رو بیشتر فرو برد. دستشو از روی سینم 

حرکت داد و به زیر دلم رسوند. انگشتش رو عقب و جلو میکرد و زیر دلم رو می 

ت زمان بایسته و انگشت کیان همینطور مـ..الید. لعنتی فوق العاده بود! دلم میخواس

توی بهشـ..تم عقب و جلو بشه. آه هام فضای حموم رو پر و تنم عرق کرده بود. کیان 

انگشت دومش رو حرکت داد و سعی کرد وارد بهـ..شتم کنه. سوزشی رو حس کردم 

اما کارشو بلد بود. به آرومی فشار داد تا جایی که فهمیدم هردو انگشتش کامل 

مه. منقبض شدن ماهیچه های رونمو حس میکردم و صد البته ترشحات خیس داخل

بهشتم که توی آب قاطی میشدن. دلم میخواست زبون کیان رو روی بهـ..شتم حس 

کنم تا به اون اوج لعنتی برسم ولی تو حموم بودیم. کیان داشت سومین انگشتش رو 

 -دستم گرفتمش. نالیدم:  هم واردم میکرد که دستمو رو مردونـ..هش گذاشتم و توی

انگشتت نه، اینو میخوام... جرم بده کیان! چشماش برق زد و هولم داد عقب. 

وحشتزده نگاش کردم که باسـ..نمو گرفت و بلند کرد. زبون داغشو گذاشت روی 
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آهه کیان... آههه محکم  -بهـ..شتم. تموم تنم لرزید. آه بلندی کشیدم و جیغ زدم. 

ه دندون کشید. زبونشو فرو کرد و چرخوند. خودمو تکون میدادم مکـ..ید و چو*لمو ب

و خواهش میکردم که محکم تر بخوره. میخواستم ار..ضـ..ا شم. با بزاق داغ دهنش. با 

 زبونش... ولی تشنه نگهم میداشت. یهو زبونشو برداشت و پاهامو باز کرد. 

هـ..شتم گذشت. با اولین پاهامو دو طرف وان قرار دادم و کیان مـ..ردونهش رو روی ب

فشارش جیغ کشیدم. اعتنایی نکرد و با یه حرکت کل مردونـ..هش رو واردم کرد. 

اونقدر از شدت درد و سوزش لبمو محکم گاز گرفتم که مزه شور خون رو حس کردم. 

کیان در همون حالت موند و پیشونیمو بوسید. مـ..به زدن کرد. آروم آروم خودشو 

ه بعد به آرومی شروع به تل* عقب و جلو میکرد. چنگ میزدم به داخـ..لم چند ثانی

گردنش و نالـ..ه میکردم و اون آه های مـ..ردونه میکشید. خیلی زود درد و سوزشم 

تبدیل به لذت وصف نشدنی شد. آه هام از روی مـ..به های کیان داشت دیوونم 

هه میخوام... همهشو بیشتر... آه -میکرد. نالیدم: شـ..هوت بود. گرمی آب و تل* 

بکـ..ن توم ! مـ..به بعدی بیشتر بهم چسبوند. برخورد جوونی زیر لب گفت و خودشو 

با تل* مـ..ردونهش به رحمم رو حس میکردم و بیـ..ضه هاش که به لبه های بهشـ..تم 
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میخوردن. تموم تنم داغ بود و بی حس بودم. کیان با یه دست می مـ..الید و با 

کیان ! بی رمق نگام کرد و  -.به میزد. جیغی زدم و گفتم: هم تل* مـ..ردونهش مـ.

آره، یکم مونده. مـ..به هاش رو بیشتر کرد و  -داری ار..ضـ..ا میشی؟ نالیدم:  -گفت: 

چند دقیقه بعد بدون اینکه بتونم جلوی شدت تل* خودمو بگیرم لرزیدم و ار..ضـ..ا 

یان رو حس کردم. بی حس بودم که شدم. روون شدن ترشـ..حاتم روی مـ..ردونه ک

چند تل*مبـ..ه محکم دیگه زد و با داد بلندی ار...ضـ..ا شد. مـ..ردونه ش و بیرون 

کشید و کل آبـ..شو روی گردن و سـ..ینه هام خالی کرد. آهی کشیدم و نگاش کردم. 

بی حال افتاد رو و بغلم کرد. پاهامو دور کمرش و دستامو دور گردنش حلقه کردم. 

 هترین لذت دنیا بود بودنش و رابطه باهاش... ب

با حس سردرد شدیدی چشمامو باز کردم. نگاهی به کنارم انداختم. روی تخت بودم، 

توی بغل کیان. کمی تکون خوردم، بدنم خشک شده بود. بخاطر تکونی که خوردم 

کای کیان چشماشو باز کرد. نگاهش افتاد بهم. یعنی االن اثر قرصا پریده؟ تا نزدی

صبح توی حموم رابطه داشتیم و آخرا دیگه تو خواب و بیداری بودیم. بعدم که 

اومدیم رو تخت و بیهوش شدیم. کیان یهو انگار که چیز عجیبی دیده باشه چشماش 

گندت شد و سرشو بلند کرد. بهم نگاه کرد. استرس گرفتم و منتظر موندم تا چیزی 
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ختم و خودمم نشستم. چشمش اول به بدن بگه. بلند شد و نشست. پتو رو کنار اندا

نه... لبمو گاز گرفتم. چند  -لخت من افتاد و بعدم بدن لخت خودش. ناباور گفت: 

اینجا چخبره؟ ناخودآگاه چشمم افتاد به مردونگیش.  -دقیقه سکوت کرد و بعد گفت: 

ما دیشب با هم  -بدون اینکه جلوشو بگیره منتظر بهم نگاه کرد که جواب دادم: 

چی میگی؟ با پتو سینه هامو پوشوندم و شلوارشو از  -بودیم!! چشماش گنده شد. 

دارم  -یعنی باهم خوابیدیم. بیا بپوش. شلوارو گرفت و گفت:  -کنار تخت برداشتم. 

منم جدی گفتم، منوتو دیشب با هم رابطه داشتیم،  -جدی حرف میزنم اخم کردم. 

 چرت و -ا بود. شقیقه شو فشار داد و گفت: اینجا هم ویالی سامیاره، دیسب تولد سار
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