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#part115 ان بیرون شیفتامون که تموم شد بعد از عوض کردن لباسامون از بیمارست

زدیم. به اصرار سارا من ماشینمو توی پارکینگ بیمارستان گذاشتمو با ماشین اون 

پایه مشروب که هستی ؟ خندیدمو  -رفتیم. نگاهی بهم. انداخت و با خنده گفت: 

پس بپر بریم طعم بگیرم.  -حله کنار یه هایپر مارکت پارک کرد و گفت:  -گفتم: 

ر بزرگی بود. کلی خوراکی, گرفتیم ... سه تا نیشخندی زدمو پیاده شدیم. هایپ

پالستیک شده بودن به سمت خونه رفتیم.     در پارکینگ و با ریموت باز کرد و 

ماشینو توی پارکینگ پارک کرد. خودش تنها زندگی میکرد. مستقل از خانوادش ... 

به مامانم مامان هیچ وقت این اجازه رو به من نمیداد . البته خودمم نمیخواستم . من 

خیلی وابسته بودم . درو با کلید باز کرد و رفتیم داخل . با دیدن اوضاع خونه بلند 

خاک  -زدم زیر خنده ... نابود بود . خیلی کثیف و نامرتب بود اتاقش . با خنده گفتم: 

گمشو کثیفی حال میده خوراکیارو انداختم  -بر سر کثیفت ... بلند خندید و گفت: 

سارا معلوم نیست اینجا تنهایی  -کاناپه ولو شدم با نیشخند گفتم: روی اپن و روی 

حدود دو ساعتی  part117#بمیر  -چه گوهایی میخوری ... خندید و گفت:     

مشغول تمیز کاری بودیم که بالخره تموم شد . لبخندی زدمو نگاهی به خونه انداختم 

چشم غره ای رفت . خندیدمو  . از تمیزی داشت برق میزد . سارا نگاهی بهم انداخت و

برو حموم یه  -مردم از خستگی . با خنده گفتم:  -چه مرگته؟ با غرغر گفت:  -گفتم: 

باشه . سارا رفت حموم  -دوش بگیر خستهگیت از بین میره . سری تکون داد و گفت: 

. منم ظرف برداشتمو چیپس و پفکارو داخل ظرف خالی کردم .     همرو روی میز 
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شیشه ودکارو هم با پیکا گذاشتم روی میز . موهامو باز گذاشتم و روی مبل  گذاشتم و

لم دادم . بعد از چند دقیقه سارا با تاپ و دامن سفید رنگ خوشگلی اومد . نگاهی به 

هیز  -هیکلش انداختمو لبخندی زدم . خیلی خوش هیکل بود . نیشخندی زد و گفت: 

تو عمرم اینجارو  -ویم ولو شد و گفت: . خندیدمو چیزی نگفتم . روی مبل روبه ر

خاک بر سرت ؛ حداقل مستخدم بگیر .  -اینقدر تمیز ندیده بودم . با خنده گفتم: 

خفه .     چشاشو خمار  -کثیفی خوبه ! با جیغ گفتم:  -چشم غره ای بهم زد و گفت: 

م اول نسبت به کیان تصمی -بریز پیکارو .. پوزخندی زدمو گفتم:  -کرد و گفت: 

من مست بشم بهتر نقشه میچینم! بلند  -بگیریم بعد بخوریم. خندید و گفت: 

پنج تا پیک من خوردمو هفتا هم سارا... حاال  part118#خندیدمو چیزی نگفتم! 

دیگه دوتایمون مست بودیم. حله حوله میخوردیمو الکی میخندیدیم. سارا با خنده 

یر خنده و بهش خیره شدم با خنده میخوام کو**ن کیان بزارم. بلند زدم ز -گفت: 

حله. با خنده گفت:  -کاری کنیم مادرش اسیر بشه.     چشمکی زدمو گفتم:  -گفت: 

ببین هلی بهش رو نده ولی حسابی براش دلبری کن... برو. توی کارش! خندیدمو  -

توعم که خوشگلی ؛ ناموسا حله. بالشتک مبلو  -حله. با چشمای خمار گفت:  -گفتم: 

زهر مار پفک برداشتمو دونه دونه گذاشتم دهنم. خیلی  -متش انداختمو گفتم: به س

حال میداد. مستیم عالمی داشت. یه پیک دبگه خوردم سارا که پیک پیک مبرفت 

باال. عالمی داشت براش خودش پاشد موزیک و زد تا اخر صداشو مشغول رقصیدن 

دن باهاش خیلی خوش میگذشت. شد. خندم گرفته بود.     خیلی دختر باحالی بود. بو
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با حس مشغول رقصیدن شد .  part119#یکی از بهترین دوستام بود. پایه و باحال. 

ابرویی باال انداختم . خیلی خوش هیکل بود المصب. خوشگلم میرقصید . چشمکی زد 

و به سمتم اومد . مجبورم کرد برم وسطو مثل خودش قر بدم . با حس مشغول 

ی حال میداد . سارا از خودش ادا در میاورد و باعث میشد خندم رقصیدن شدیم . خیل

بگیره . قر میدادیم و از ته دل میخندیدیم سارا به سمتم اومد و دستی به سینه هام 

کشید و چلوندشون . اهی کشیدمو بهش خیره شدم .     توی چشاش شه*وت موج 

امو خمار کردم . میزد . خودمم بدم نمیومد کع . دستی روی باسنش کشیدمو چشم

بهم نزدیک شد و لباشو روی لبام گذاشت . چشمکی بهم زد و الله گوشم رو بوسید . 

دستی وسط پاش کشیدم که جیغی زد . خمار نگاهم کرد و تیشرتمو دراورد . با لذت 

تیشرت و سوتینشو دراوردم . حال دوتامون دست خودمون نبود . سارا حش*ری 

منم پارت میکنم حاال لخت روبه  -. بوسیدمشو گفتم: هلی میخوام جرت بدم  -گفت: 

روی هم وایساده بودیم و با لذت بهم خیره شدیم . سارا مشغول مال*یدن به شتم 

شدم . دستمو عقب بردمو روی بهش*تش کشیدم.     سارا تند تند مشغول ور رفتن 

شده  با بهشتم بود . *نه هاشو میچلوندم . منم اروم سی دوتامون حسابی حشری

بودیم . سارا دستمو کشید و رفتیم توی اتاق . خودمونو روی تخت ولو کردیم و 

 مشغول بازی با به*شتای همدیگه شدیم . سارا خمار بهم زل زده بود . انگشتمو
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