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فکر نمیکنم بتونم کاری کنم. چشم غره ای    - ببینم چیکار میکنی... خندیدمو گفتم:    -گفت :  

نه فقط امیدوارم بشه.    -   الکی ایه یس نخون. شونه ای باال انداختمو گفتم:   - بهم رفت و گفت:  

پاستور میزنی یا نه؟    - میشه عزیزم میشه.     سارا چشمکی زد و گفت:    - بلند خندید و گفت:  

حله.    - مطمینی میخوای با استاد پاستور رقابت کنی؟ بلند خندید و گفت:    - خندیدمو گفتم:  

مرتب  رفت ذغال گذاشت روی گاز و با یه دست پاستور خوب برگشت. دستشون کردمو  

حکم! شمرد و    - حکم؟ لبخند ژکوندی زدمو گفتم:    - گذاشتمشون. سارا با نیشخند گفت:  

شروع کردیم به بازی. پاستور بازی کردنم عالی بود. از همون بچگی با بابام اینا بازی میکردم.  

شرطی ؛ باید شرطی بازی کنیم.        - انگار که یه چیزی یادم. اومده باشع با خنده گفتم:  

اوکی. بلند خندیدم... انگار خیلی مطمین بود بع خودش. با نیشخند    - ی زد و گفت:  لبخند 

حله!    - هر کی ببازه یه خیار گندع میره توی ک... ونش! بلند خندید و گفت:    - گفتم:  

#part125    دستارو شمرد و شروع کرد به بازی . ماهرانه شروع کردم . اروم وریلکش دست

نه نیشخندی زد و خوشحال بود از بردش اما این طرفند من بود !  اول رو باختم . سارا مغرورا 

پوزخندی زدمو شروع کردم به بازی . خیلی راحت دست دو و سوم رو بردم ! با دیدن قیاغه  

پکر سارا بلند زدم زیر خندع . قیافش عالی بود المصب . ضربه ای روی ک...نش زدمو گفتم:      

کو....نی! بلند تر از قبل خندیدمو گفتم:    -م رفت و گفت:  میخوام جرت بدم . چشم غره ای به   - 

گمشو . خمار هلش دادم توی    - فعال که کونی فقط خودتی . چشم غره ای بهم رفت و گفت:    - 

جووووون صدای ناله    - اتاقو به عقب درازش کردم. دستمو اروم روی باسنش کشیدمو گفتم:  

روی سینه هاشو اروم مالیدم ... بدجور  هاش درومد ... اروم اه میکشید . دستمو کشیدم  

حش*ری شده بود . منصرف شدم خیار بکنم توش ... نگاهی به سارا که شه*وتی شدع بود  
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توی کشو . دیلدو گنده رو از    - دیلدوهات کجان؟     با اه و ناله گفت :    - خفن انداختمو گفتم:  

هلی ج*ندع مردم بک..ن توش    - توی کشو دراوردمو روی کو...نش مالوندم . جیغی زد و گفت:  

دیگع ! قهقه ای زدمو سر دیلدو رو با اب بهشتش خیس کردمو کردم داخلش . جیغ بلندی زد  

و شروع کرد به اه کشیدن . تند تند شروع کردم به تل*مبه زدن. جیغش درومدع بود .  

|•💋Reyhan&raha💋 •|: #part126    دیل*دو محکم توی کو...نش جلو و عقب کردم

هلی    - میزد و ناله میکرد . پوزخندی زدم و سینه هاشو مالیدم . با نفس نفس گفت:    . جیغ 

جن*دع محکم بگا ... خندیدمو ضربع های تل*مبه مانندمو محکم تر زدم .     اشکش درومدع  

بود . دستشو باالی بهشتش گذاشته بود و میم*الید . بعد از چند دقیقه نفس نفس زدن بع  

شد . دیلدوی پر اب و از کو...نش دراوردمو روی تخت گذاشتم . بی  خودش لرزید و ارض*ا  

دیگع پاستور بازی نکن .    - حال روی تخت افتاد و چشماش رو بست . نیشخندی زدمو گفتم:  

هلی خیلی بیشرفی ....    - جرت میدم تو رو . چشم غره ای بهم زد و گفت:    - اخمی کرد و گفت:  

اره خیلی حال میده .        - ارض*ات کردم؟ بی رمق گفت:  بده حال کردی؟ بده    - خندیدمو گفتم:  

بهم اب بده . یه لیوان اب بهش دادم که    - جوووون . خندید و گفت:    - بلند خندیدمو گفتم:  

کلش رو سر کشید . دیوانه روانی! خودمم خ*یس شده بودم اما خوب دیگه نمبخواستم ارض*ا  

تخت پاشدم . سارا با صدای گرفتع ای گفت:    از روی   part127# شم ... این بار پاره میشدم . 

بمیر . خندید و چیزی نگفت . اخمی    - بیا منم میخوام بگ*ام توروووو. بلند خندیدمو گفتم:    - 

پاشو گمشو دوباره برو حموم . سری تکون داد و رفت . رفتم توی اشپزخونه    -کردمو گفتم:      

ود ! ما به نخوابیدن عادت داشتیم  ب   ۴و اب جوش گذاشتم که شکالت داغ درست کنم ساعت  

... بیشتر مواقع شیفت شب بودیم . بعد از چند دقیقع سارا از حموم بیرون اومد . شکالت داغو  
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سارا به نظرت میشه من حال کیانو بگیرم؟ چشم غره ای بهم رفت    - جلوش گذاشتمو گفتم:  

خودم یادت    - نم و گفت:  خداکنه . زد توی شو   - شک نکن ابله . اهی کشیدمو گفتم:    - و.گفت:  

حله . خندید و    - میدم ؛ کاری میکنم باهم برین ماموریت .     بلند زدم.زیر خنده و گفتم:  

مرسی که تنهام    - نبینم غمتو رفیق جونیم . لپشو بوس کردمو گفتم:    - گونم رو بوسید و گفت:  

دونستم پشتمه . ادم  قوربونت برم . با سارا اعتماد داشتم . می   - نزاشتی . چشمکی زد و گفت:  

بعد از خوردن شکالت داغم رفتم روی تخت و دراز    part128# زرنگی بود و قابل اعتماد . 

کشیدم . اخ که چقدر خسته شده بودم . بعد از دقیقه هم سارا اومد و دراز کشید . خمیازه ای  

شده دیگه ؛ شیف    ۵ساعت    - هوم؟ با غر غر گفتم:    - سارا؟ بی حال گفت:    - کشیدمو گفتم:      

دیرتر میریم . چشمامو بستمو    - داد و گفت:  صبحم هستیم به فنا میریم . دستی بیخیال تکون  

خا! * * * * * * * * * * * * * با تکونای دست سارا اروم چشمامو باز کردم . با    - گفتم:  

  - پاشو دیر شد .     یکی از چشمامو باز کردمو گفتم:    - چه مرگته؟ خندید و گفت:    - غر گفتم:  

شستم سرجام . دیرشده بود . سریع  عزیزم . سیخ ن   ۱۲  - ساعت چنده؟ دستمو کشید و گفت:  

رفتم حمومو یه دوش سریع گرفتمو لباسامو پوشیدم . صبحانه شیر و کیک خوردیم و از خونه  

یادت نره بهت چیا    - زدیم بیرون . با ریموت سارا درو باز کرد . نگاهی بهم انداخت و گفت:  

ببینم چیکار میکنی.    خوبه ؛   - نترس هست حواسم . خندید و گفت:    - گفتم! خندیدمو گفتم:  

روپوش سفید رنگ اتو شدمو    part129#بلند خندیدمو چیزی نگفتم . دارم برات کیان !      

پوشیدمو رفتم به سمت ایستگاه پرستاری اما بین راه پشیمون شدم و دوباره برگشتم و یخورده  

به برسی    دیگه رژمو پررنگ تر کردمو با لبخند خبیثی رفتم توی بخش . لیستارو شروع کردم 

کردن . وضعیت بیمارارو چک کردم . با صدای سرفه کسی اروم سرمو.باال اوردم . همون دکتر  
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رو بدین . وا    ۲تخت  ۳۴پرونده مریض اتاق    - جدیده بود . اخمی روی صورتش نشوند و گفت:  

ساحل    - این اخماش چی بود . انگار میخواست پاچه بگیره . پرو ... بی توجه به ساحل گفتم:  

من با شما بودم ... یا تای    - ونده رو بدین دکتر . با همون اخمو با همون عصبانیت گفت:      پر 

میبینین که دست من بنده . ساحل پرونده رو.داد دستش . چشم    - ابرومو.انداختم باال و.گفتم:  

غره ای بهم رفت و رفت! پوزخندی زدم . دیونه بود انگاری . خواستم مشغول شم که.متوجه  

شدم که داشت از دور میومد . اخمی کردمو.خودمو مشغول نشون دادم . باید با بی محلی  کیان  

به سمت خودم میکشوندمش! نزدیک شد و اروم سالم کرد . بچه ها سالم کردن اما من بی  

توجه جوری وانمود میکردن که حواسم به اطرافم نیست وتوی کارم غرق شدم . میدونستم  

ه به درک . با به یاد افتادن نقشم نیشخندی روی لبام نشست .  اینطوری حرصش میگیره . بر 

#part130        با صدای سرفه ای سرمو باال گرفتمو به کیان خیره شدم . لبخند موزی روی

من عزیز شما    - عزیزم لطفا بیا اتاق من ! ابرویی باال انداختمو گفتم:    - لباش نشوند و گفت:  

یادت رفته من میگم تو باید    - نم بیام! اخمی کرد و گفت:  نیستم این اولن ؛ دوما نیازی نمیبی 

 اوکی .  - قبول کنی؟ ابرویی باال انداختمو.لبامو جوییدم . راست میگفت . پوزخندی زدمو.گفتم:  
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