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پایین تنه ام کشوند. داغ کرده بودم، به همین خاطر مانتوم رو باال دادم. با رضایت 

 .دستش رو وارد شلوارم کرد

ن بدنم شد. آه کشیدن هام دیگه دست خودم نبود؛ لعنتی داشت مشغول مال..ید

تح..ریکم میکرد. من هم دستم رو به طرف آل..تش بردم و روش گذاشتم. آروم که 

االن تصادف می کنیما. خندیدم. لبه های  -فشاری دادم تکونی خورد و با خنده گفت: 

ندون گرفتم تا از شدت به..شتم رو توی دستم کشید و م..الیدم به هم. لبم رو به د

ش..هوت جیغ نکشم. به طرفش خم شدم و آروم زیپ شلوارش رو باز کردم و آل..تش 

رو توی دهنم گذاشتم. آه غلیظی کشید. خداروشکر شیشه ها دودی بودن و چیزی 

زیادی معلوم نبود. شروع کردن به عقب و جلو کردنش توی دهنم. توی یه کوچه ی 

ل ندارم تا خونه. برو عقب تا بیام.     باشه ای گفتم و از تحم -تاریک پیچید و گفت: 

میون دو صندلی رد شدم و رفتم عقب نشستم. اون هم پیاده شد و اومد. شلوارش رو 

نصفه پایین کشید. رفتم رو روی پاش نشستم و با احتیاط، آل..تش رو وارد س..وراخم 

می بوسیدم، خودم رو کردم. سرم رو به طرفش خم کردم و همونطورکه لب هاش رو 

باال و پایین کردم. تقریبا یک دور هردومون ارض..ا شده بودم. وقتی رسیدیم خونه، از 
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ماشین پیاده شدیم و همونطور که اطراف رو می پاییدیم، وارد خونه اش شدیم. 

بالفاصله لباس هامون رو در آوردیم. روی مبل خم شدم که به طرفم اومد. دستش رو 

س..نم کشید که باز هم آه غلیظی از بین لب هام خارج شد. لبم رو به روی س..وراخ با

 -دندون گرفتم. با وارد شدن انگشتش داخلم، سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم: 

انگشت چیه؟ من خودتو میخوام. خندید:     اونم به چشم. سر آل..تش رو کمی بهم 

ض کردم که محکم زد روی باس..نم م..الید و بعد یکهو واردم کرد. کمی خودم رو منقب

شل کن. کمی که گذشت، بدنم به بودن آل..تش عادت کرد. شروع کرد به -رو گفت: 

عقب و جلو کردن. از لذت دلم می خواست جیغ بکشم. دستش رو روی رونش 

گذاشتم و بیشتر به طرف خودم کشیدمش و گفتم: از خدا خواسته، تل..مبه هاشو 

ممکنه پاره بشم! س..ینه هام با  تندتراس می کردم هر آناونقدر محکم کرد که احس

هر ضربه اش با شدت باال و پایین می شد. از دیدن این لحظه شدیدا لذت می برد 

چون با چشم هایی که برق می زد زل زده بود بهشون. صدای به هم خوردن بدن 

می مالیدم.  هامون، و آه کشیدنامون کل خونه اش رو پر کرده بود. با دستم خودم رو

 دستم رو کنار زد و خودش این کار رو ادامه داد.     
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چند دقیقه ای گذشت که لرزیدم و همون لحظه ارض..ا شدم. پاهام رو توی هم جمع 

بکش بیرون  -کردم و چشم هام رو محکم روی هم فشردم. نفس نفس زنان گفتم: 

هم داره ارض..ا دیگه. صدای آه کشیدن های عمیقش رو که شنیدم، فهمیدم اون 

میشه. بعد از چند لحظه، از توم بیرون آورد و آبش رو ریخت روی شکمم. لبخندی 

زدم و توی جام نشستم. جلو رفتم و لبم رو روی لب هاش گذاشتم و شروع به 

بوسیدنش کردم. دستش رو نوازش وار روی سی..نه و پاهام می کشید. چند دقیقه ای 

 -حمومت کجاس؟ برم دوش بگیرم. بلند شد:  -که گذشت، ازش جدا شدم و گفتم: 

منم میام. سرم رو تکون دادم و همراه هم وارد حموم خونه اش شدیم. دوش رو باز 

کرد و رفتیم زیرش. پشت سرم ایستاد و آل..تش رو با بهشتم تنظیم کرد.     وحشت 

 چیکار داری میکنی؟ س..ینه هام رو توی دستاش -زده به عقب برگشتم و گفتم: 

نترس نمی فرستمش داخل. اخم هام به شدت توی هم رفت. اما خب  -گرفت و گفت: 

نمی تونستم چیزی بگم. از طرفی، از مال..یده شدن آل..تش با بهش..تم به شدت 

غرق لذت می شدم. چند لحظه ای خودش رو مدام بهم مال..ید، که با احساس فرو 

ی دهنم رو گرفت. خودش رو رفتن آل..تش توی بدنم، جیغی کشیدم که محکم جلو

عقب برد و محکم کوبید بهم. آروم عقب کشید؛ با چشم های درشت شد بهم نگاه 

تو... پرده نداری؟ سریع عقب رفتم. دستم رو حایل بدنم کردم و فریاد  -کرد و گفت: 

 -اگه داشتم چیکار می کردی احمق؟ پردمو میزدی! اخم وحشتناکی کرد:  -زدم 

تمت، یا یه پولی مینداختم جلوت بری بدوزی. ناسالمتی اداره تهش میومدم می گرف
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یه بیمارستان دستمه از پس این کارا خوب بر میام. و بعد وحشیانه دستم رو گرفت و 

نکن.. اما توجهی نکرد و  -به طرف خودش کشید. معترض و درمونده گفتم:     

از شدت درد جیغ های  آل..تش رو وارد به..شتم کرد. اونقدر تند تل..مبه می زد که

پی در پی میکشیدم و ازش می خواستم رهام کنه. سی..نه هام به شدت جلو عقب می 

کرد و اون هر چند لحظه، توی دستش می فشردشون. از توم در آورد و تکیه ام رو به 

 دیوار سرد حموم داد. پام رو باال آورد و روی شونه ی خودش گذاشت و باز هم واردم
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