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يم بر سهمامان تقس

چيز در کمتر از چند ثانيه اتفاق افتادهمه  يشد گفت برج ولی نم .
ه محسن رولبه پشت بوم يه ساختمون ده طبقه بيست واحده ای ک

خودش نظارت بر ساخت اونو به عهده داشت نشسته بود و پشت به 
خيابون و رو به من از آرزوهای دور و درازش می گفت بهش  .

ی گفتم ديگه بسه اين قدر خودتو خسته نکنم ين ده سالی که ا .
سه شغلت اينه و افتادی تو ساختمون سازی کلی سود کردی و وا

هرکدوم از ما يه چيزی کنار گذاشتی - پسر دارممهسا من سه تا  . 

يد واسم سه تا دختر هم بياریبا ی خوام اون قدر داشته باشم که م .
همه شون تو ناز و نعمت باشند . - يزم دست من که نيست برات عز
دختر بيارم باشی  گه همين االن بيست تا بچه ديگه هم داشتهتو ا .
همه شون می تونن بهترين زندگی رو داشته باشن يايريم خونه ب .
شاممونو بخوريم که بچه ها منتظرن . که تازه االن نوزده ساله 
ازدواج کرديم و بعد از سه قلوها دوبار بچه رد کردم گه خودت م .
؟/نشنيدی که دکتر گفت بار دار شدن برای من خطر ناکه ؟ واسه  ..
چند لحظه سرمو انداختم پايين ودوباره سرمو باال گرفتم چی هر .
صداش زدم اونو نديدم گران شدم خدايا اون که همين االن ن .
روبروم بود ی نشسته بودم و اون رولبه بی حفاظمن رو صندل . .. 

گران شده بودمن گه می خواست بره پايين من بايد حتما می ا .
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ديدمش يه فکر بد و وحشتناکی افتاد تو سرم .. ی خيابونو از بلند .
نگاه کردم يچ چيز مشخص نبوده . ير نور تير برق فقط در ز .
جمعيت زيادی رو ديدم که دور چيزی يا کسی رو گرفتن محسن  .

پشت رفته بوداز  ا گيشو از دست داده بود و منو بمفت مفت زند .
بچه هام تنها گذاشت ی شدباورم نم . چند روز به زحمت با تا  .
کسی حرف می زدم ی ونه سالش بودس . پنج سال ازم بزرگتر .
بود . يلی زود در پونزده سالگی باهاش ازدواج کرده بودممن خ با  .

پسراش بودهمه مشغله عاشق من و  يه دوست بود يه واسه اونا  .
برادر يتونستم تو مجالس عزاداريش شرکت کنمنم . ی باورم نم .
شد ی خواستم باور کنمنم . پسر تنها اون رفت و منو با سه تا  .
گذاشت  ين دار ايی بی حد و حصری رو که برامحاضر بودم ا .

گذاشته و برای بچه هاش همه رو بدم و اون بر گرده ينمع . , 

ين و ميالد سه قلوهایمب ساله من بودند 18 از نظر ساعت تولد  .
يب معين و مبين و ميالد بچه های اول و دوم و سوم من بودند به ترت

که که من اونا رو ظرف يکی دو ساعت به دنيا آورده بودم همه  .
رد ی خودشون پدر باهاشون فوتبال می کدر آغاز دوران نوجوان

باهم شنا می کردند ی محسن اونا رو می برد به حمومحت . چه به ب .
هاش می گفت پسرا ديگه بزرگ شدين ولی بچه ها می گفتند واسه 
بابامامانمون هميشه کوچولو می مونيم يلی توجه می به منم خ .
کرد که هر شب باهم سکس محسن عادت داشت دوست داشت  .
داشته باشيم ين شرايط هر وقت هم که خودش خسته در سخت تر .
بود و حال و حوصله ای نداشت از توجه به من غافل نمی موند . 

رفتنشو باور نداشتم شو چند ماهی داشتم کار های باقيمونده اتا  .
راس و ريس می کردم چکهاشو وصول می کردم و اونايی رو  .
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که داده بود دست مردم پاس می کردم ا يواش يواش دايره فعاليته .
رو به حداقل و صفر رسوندم يگه می خواستم به پسرام برسمد . . 

ی رفتم پيک نيکبااونا م ی کردمبا اونا فوتبال م . ی شطرنج م .
کردم گوش می دادمبه حرف دلشون  . ی شد گفت کدومشون به نم .
پدر وابستگی بيشتری داشتند ينو حس می کردم که معين فقط ا .

ته بيشتر از همه زجر کشيده و ميالد چون سنش کمتربوده تونس
راحت تر با مسئله کنار بياد يه مهندس خبره بود و همه محسن  .
دوستش داشتند ی هم بودآدم سالم . چه بود من ديگه شوهر هر .
نداشتم ومد ين که خيلی جوون و خوشگل بودم و اصال بهم نميباا .
که ست يلی کمتر از اين نشون می دادم ولی دوساله باشم وخ 34
نداشتم که دوباره ازدواج کنم کس و رابطه جنسی هم که به س .
اصال فکر نمی کردم ی يه گناه می دونستم حتاونو واسه خودم  .
فکر کردن به اونو يعنی به سکسو . يگه به خودم نمی رسيدمد . . 

و دل ی ها شرکت نمی کردم با همه اينا هنوزم جذاب و تتو عروس
برو بودم يلی ها می خواستند خودشونو بهم بچسبوننخ . ی م .
خواستن باهام حال کنن  کر کردند چون مادر سه تا پسر بزرگمف .

خيلی راحت باج می دم يه مورد هم يکی بود که تو دوران در  .
دبيرستان عاشقم بود وهنوز دوستم داشت کرده هنوز ازدواج ن .
بود ز دواج ين شرايط من کنار ميومد ودوست داشت که باهام ابا ا .
کنه ولی من دوست نداشتم پسرام عشق می کردمبا  . يگه اونا د ..
همه چيز من بودند ی دونستم شوهرم چند واحد آپارتمان واقعا نم ..
واسمون گذاشته د چند وقت در ميون با يکی دو تا ملک جديهر  .
که متعلق به اون بود روبرو می شدم راستش اصال حال و  .

پيگيری اموال و دارايی های اونو نداشتمحوصله  يه اون فقط  .
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خواهر داشت که در خارج از کشور زندگی می کرد و پدر و 
مادرش هم زنده بودند يه خواهر داشتم که اون هنوز از منم فقط  .
دواج نکرده بود و هفت هشت سالی ازم کوچيکتر بود ی سعی ول .
داشتم زياد پيش خونواده پدری و محسن نرم کنار بچه هام در  .
احساس امنيت می کردم يسانس رياضی داشتم و می خودم ل ..
متونستم يه معلم خوبی واسه بچه هام در خيلی از درسا باش چند .

وقت ديگه هر سه تاشون می رفتن پيش دانشگاهی ين که واسه ا .
د رو يه خورده حسرت کار هايی رو که بابا واسشون انجام می دا

نخورن اونا رو حموم هم می کردم پسر بودن و من بايد اونا  ..
خيلی چيزا يادشون می دادم ر چيزايی که يک پدر راحت تر و بهت .
می تونه به پسراش آموزش بده يلی سخته که يه مادر غصه اين خ .
چيزا رو هم بخوره ن يگن خيلی از پسرا با مادرشون راحت ترم .

تولی خيلی از ريزه کاريهاست که نميشه رک و پوست کنده گف . 

ين و ميالد رو خيلی راحت تر حموم می کردم ولی معين به من مب
خورده شيطون تر بود ی کردم بايد خيلی حشری باشهحس م . . 

ه يه چيزايی داشت در موردش بهم می گفت و اون اين کباباش 
اهاش معين ظاهرا خيلی دوست داره دوست دختری داشته باشه که ب

حال کنه ی پرسم که اوضاعش با دخترا فعال هر وقت ازش م .
ه چطوره صورتش سرخ ميشه و می خنده ولی می دونم عادتش اين

در هر موردی که سختشه يواش يواش جريانو به من ميگه پدر .
حتی در اين مورد هم با بچه هاش حرف می زد اجل امونش  . .

داشتيگه فايل افکارم جايی برای اين جور مسائل ننداد ومنم د با  .
ين که بزرگ شده بودند ولی هنوز مثل بچه ها دوست داشتن با ا

شون بزرگترشون حموم کنن و من می خواستم خاطره باباشونو واس
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زنده نگه داشته باشم کردن پسرا باعث شد که به اين قضيه حموم  .
يعنی حشری بودن معين و نياز اون بيشتر فکر کنم چند بار هم  ..

تشو از که تو اتاقش بود و من سر زده رفتم سراغش به ديدن من دس
تو شورتش در آورد گاهی هم می ديدمش که کيرش تو شلوارش  .
يه ورم خاصی پيدا کرده

يد خيلی حواسم می بود که اون به انحراف کشيده نشهمن با درهر  .
که چند روز اونا رو ببرم مسافرت تا حال و حال بهشون قول دادم 

هواشون عوض شه چند تا ماشين داشت که دلم نميومد محسن  .
هيشکدومشونو بفروشم گش مجبور شدم رانندگی ياد بعد از مر .
بگيرم تا کمک حال خودم و بچه هام باشم ين که من اون از ا .
رانندگی کنم هراس داشت . و  چه ها تازه هيجده سالشون شده بودب
دوست نداشتم ماشين به دستشون بدم گران فعال وقت و حوصله ن .
بودن واسه اونا رو نداشتم  گذشت زمان در بعضی زمينه ها آروم .

ترم کرد ولی در بعضی موارد غمم تازه تر می شد ياد به  .
خاطراتی که با اون داشتم ميفتادم يه شب خوابشو ديدم . خوابشو  .
که دارم باهاش سکس می کنم خوشحال شدم . تو خواب بهش  .
گفتم محسن من فکر می کردم که تو مرده ای يارش لخت در اخت .
قرار گرفتم که هر کاری دوست داره باهام بکنه ولی دستم خورد به 
جايی و بيدار شدم يدار شدم و در حسرت بيداریب . يدار موندمب , . 

که حشرم بزنه باالهمون باعث شد  ی اراده خودمو لخت کردمب . . 

ياد اون وقتايی که براش افسونگری می کردم و اونم نازمو می به 
کشيد ه کر اون لحظات همون شورت و سوتينی رو هم کمنم در ف .
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تو تنم مونده بوددر آورده و يه گوشه ای پرتش کردم يه دستمو  .
گذاشتم رو سينه ام و يه دستمو رو کوس خيسم رفته بودم تو  .
حس شاره يه گوشه ای که هيشکی نبود به عشق خيالی خودم ابه  .
می زدم که بياد جلو ون ياد و بپره تو بغلم دلم می خواست از اب .
دنيا برگرده کيرشو بکنه تو کسم ولی افسوس که آرزويی زنده شه  .
محال بود چيزی هم دم دستم نبود تا با اون کسمو اون وقت شب  .
بخارونم يومد تا برم از يخچال موز بردارمزورمم م . روتخت  .

کردم تا کسم با تشک در تماس باشهدمر  ی خودمو رو تخت م .
وری کشيدم و کس خيس و نياز مندمو بهش فشار می دادم تا اين ج

يه خورده هوسمو بخوابونم . ی ين که آتيش هوسم بيشتر مغافل از ا
شد و هر لحظه منو بيشتر می سوزوند کردم صدای در اتاق حس  .
خواب اومده ک داشتمش . . کنه يکی منو زير نظر داشته باشهن . 

ه ولی ی کشيدم که يکی از پسرام منو با اين وضعيت ببينخجالت م
چاره ای نبود ريق يد به همون حالت باقی می موندم تا از يه طبا .
ديگه بفهمم جريان چيه چپم در فاصله چند متری يه آينه سمت  .
متوسط قرار داشت که قسمتی از در اتاق خوابو نشون می داد . 

کمی باالتر کشيدم تا بهتر ديد داشته باشمخودمو  حدسم درست  .
بود ده ين در حالی که شورتشو پايين کشيده بود کير شق کرمع .
خودشو به طرف من نشونه رفته بود . که من اون متوجه نبود 
متوجهشم ق کون لخت و گنده من نگاه می کرد و در حال جلبه  .
زدن بود کاری ساخته نبوداز من  . يلی خجالت کشيدمخ . يد در با .
همون حالت می موندم تا کارش تموم شه و بره ين می از ا .
ترسيدم که نکنه شهوت بزنه به سرش و بيفته روم ی متوجه وقت .
خالی کردن آب کير تو دستاش شدم يه خورده آروم گرفتم اون  .

6



يع در اتاقو از داخل قفل کردم و رفتم تو فکررفت و منم سر کر ف .
اين که باالخره اونم نياز های خودشو داره يد نشست و باهاش با .
صحبت کرد ی ی که بيشتر روابط دخترا و پسرا پوشالدر عصر .
شده و معين هم آدميه که شايد راحت گول بخوره يه نگرانی تازه ای 

اموش در من ايجاد شده بود که سعی کردم مشکل و نياز خودمو فر
کنم و به اون فکر کنم چيزی به روش نياوردمصبح شد و  . تا  .

ين که موقع صبحونه ديدم خودش به من ميگها - ين روزا مامان تو ا
خيلی کم به خودت می رسی  ين که به خودت توجه نمی کنیبا ا .

خيلی ناز و خوشگلی ی که بابا بود يه جوری ديگه ااون وقتا  .
بودی چه ها هم دوست داريم که خيلی خيلی ناز تر ما ب .
ببينيمت . - ی يا داداشات هم ميخوان؟فقط تو دوست دار ؟/ - ينمب ! 

يالدم يگم ؟درست نم ! / که فکر کنم چيزی از موضوع ؟ اونا هم 
نفهميده باشن سری تکون دادن و گفتن آره داداش . - ينم اين بب
چرا ولی اون -؟/جوری مامانتو دوست نداری و نمی خوای ؟
جوری خوشگل تری يه خورده لجم گرفته بود . ين که اون از ا .
اين قدر راحت به تن لخت من نگاه کرده و جلق زده خونم به جوش 

ه اومده بود ولی وقتی فکر کردم که ممکنه کار من سبب شه ي
خورده دلش خوش شه و چشم و دلش سير باشه ازترس اين که به 

و  دنبال چشم چرونی و دنبال دختر مردم رفتن باشه يه آرايش
ميکاپ خفيفی رو صورتم انجام دادم .- يکه يييييی مامان يه تواااااا
ماه شدی يه خورده دلم گرفته بود .. ی سعی می کردم اين ول .
گرفتگی خودمو کمتر نشون بدم ين پسرا همه چيز من بودند و تا ا .
اونجايی که جا داشت بايد با هاشون مدارا می کردم يک اومد نزد .
من و بغلم زد يدونم چرا دوست داشتم از دستش فرار کنمنم . . 
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لی ی اون حرکت شب گذشته اش يادم ميومديه جوری می شدم ووقت
ردم وقتی که بغلم زد و منو به خودش فشرد واسه يه لحظه حس ک

اين پدرشه که بغلم زده يلی هم شبيه اون شده بودخ . چی هر  .
بزرگتر می شد بيشتر به اون شباهت پيدا می کرد رفته بودم تو  .
يه عالم ديگه ای ی که لبامو جلوی دو تا داداشاش بوسيد و بهم وقت .
ه چسبيد منم بی اراده خودمو به دستش سپرده و حس می کردم ک

محسن داره بهم حال ميده

ين و من سخت به هم چسبيده بوديم اون ولم نمی کردمع يجان ه .
زيادی داشتم ند ياد اون روزايی افتاده بودم که من و محسن چ .
روز بعدش می خواستيم با هم از دواج کنيم يجان و همون ه .
همون احساس ک تر از اون همون هوسهمون عشق و خطرنا . . 

يد اين افکار مزاحمو از خودم دور کنمنه من با هر دوتا مون  .
کرده بوديم که دو تا پسر ديگه هم اونجا هستند و ممکنه يه فراموش 

فکرای عجيب و غريبی تو سرشون بيفته . . ين حال دوست با ا
نداشتم خودمو از آغوشش رها کنم ی خواست بوی محسنو دلم م .
احساس کنم ی روزای خوش زندگيموبو . .. - ی مامان مامان طور
همديگه رو بغل زدين که فکر می کنم مامان و بابام کنار 
همند . - يزان من همه شما در واقع جای پدرتونينخب عز شما  .

راحتی يد جای خالی اونو واسه من پر کنين تا احساس رنج و نابا
نکنم يکار ی ديگه رسيده بود و من نمی دونستم بايد چباز هم شب ..
کنم ببرم  ی خواستم پسر بزرگمو آزار بدم و اونو تا لب چشمهنم .
و تشنه بر گردونم ی خواستم اونو تا سر حد جنون حشريش نم ..
کنم ولی با آتش زير خاکستر خودم چيکار می کردم بازم وقت  .

ت کردم يه سنگينی و قلقلک خاصی در قسمخواب اومد و من حس 
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کوس و سينه ها و تمام تنم به وجود اومده ير پوستم يه ز .
لرزشهای خاصی رو حس می کردم خودمو انداختم رو تخت . . 

گذشته خودمو فانتزی و وسوسه انگيز کنمنخواستم مثل شب  هر  .
چند شب قبل اولش نمی خواستم که اين جور بشه ی دونم بازم نم .
چی شد که يکی يکی لباسامو در آوردم يز توالت با رفتم جلو م .
همون هيکل لخت و آتيشپاره ايم ی خواستم اين بازی خطر هم م .
ناکو ادامه بدم و هم اين که آسيبی از نظر جسمی و روحی به پسر 
بزرگم وارد نکنم يدم هنوز دوست داشتم احساس جوونی کنم شا .
ولی نبايد به اين قيمت اين کارو انجام می دادم خودمو انداختم رو  .

روبرو  پشتمو توی ديد قرار دادم که از پهلو و آينهتخت و بازم 
بتونم دزدکی دم درو تحت نظر داشته باشم چند درو تقريبا هر  .

ه واسه ديد بسته بودم و لی يه خورده ای باز بود که با يه تلنگر را
زدن معين هموار می شد ياد ظاهرا منتظر بود من بخوابم و بعد ب .
سراغم واسه همين بود که معطل کرده بود باالخره انتظار به سر  .
اومد خت ی کيرشو تو آينه ديدم بی اختيار کوس خيسمو به توقت .
می مالوندم ر چی بيشتر کوسمو بهش می فشردم آتيشم تند تهر  .
می شد ون زمان ياد دختر بچگی هام افتاده بودم شايدم بيشتر از ا .
هوسی شده بودم ين احساسو داشتمشب قبل هم هم . اون موقع  .

يه کير  ين اميد رو داشتم که يه روزی از دواج می کنم و باهمش ا
ز همه مشکالتم حل ميشه ولی حاال با وجود سه پسر که بعد ا

ن االنشم پدرشون چشم اميدشون به من بود و حتی دو تا از اونا همي
با من ميومدن حموم چه کاری از دستم بر ميومد . . ين بار معين ا
به خودش جرات بيشتری داده و چند قدم اومده بود جلوتر  قلبم تند .

ی زدتر م  گه شهوت بزنه به سرش و يهو بخواد به من حملها .
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کنه پره رومب . کيرشو فرو کنه توی کوسم . ين جوری نه اون ا .
تر بيت نشده بود ين ی اون لحظه شايد ته دلم می خواست که اول .
جوری تر بيت می شد ی دونستم اون فضای شاعرانه و ماليم و م .
معطر و هوس انگيزی رو که براش ساختم بی اندازه وسوسه اش 
کرده رو  ی نيمه تاريک با يه نور ماليم نارنجی که محوطهفضا .
خيلی زيبا کرده بود حالتی که می دونستم معين ازش خيلی خوشش 
مياد چگی اين فضا رو دوست داشت و بهش انرژی از همون ب .
 می داد و شايد همين انرژی بود که اونو کشوند باال سرم و منم ديگه

نمی تونستم چشامو باز کنم و به آينه بنگرم يگه جايی اوال اون د .
فاصله  ايستاده بود که چشامو می ديد و از طرفی زاويه ايستادن و

يزی نمی اش با آينه طوری شده بود که اگه به آينه نگاه می کردم چ
ديدم يعنی اونو نمی ديدم چشامو بسته بودم و منتظر بودم فقط  .
ببينم که چی پيش مياد ی دونستم بايد طرفدار چی باشمنم . به  .

ست گوش کنم يا طرفدار تربيت و اخالق درحرف دل و هوس خودم 
معين باشم ی اينجا درستی اخالق به چی ميگنراست . يد شا .
درستی ها و نا درستيها اون چيزايی باشن که ما رو به هدفمون می 
رسونن و بسته به شرايط اجتماعی و زمانی تغيير می کنند يه دلم  .

واست می خواست دستشو بذاره روکونم و لمسش کنه و يه دلم می خ
ل داره ؟بر گرده و قيد همه چی رو بزنه ولی مگه يه آدم چند تا د

/ ينه حبس کرده بودم تا متوجه غير عادی بودن تنفسم ؟ نفسامو تو س
نشه کردم که داره بهم نزديک ميشهحس  . يه مدافعی که با مثل  .
گارد دفاعی خودش آماده دفع حمله ميشه منم خودمو آماده کرده بودم 

عملی که اگه به ماليمت دستشو گذاشت رو قسمتی از بدنم عکس ال
نشون ندم که بفهمه بيدارم ک يکی از انگشتاشو آروم گذاشت نو .
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رو کون بر جسته ام و بااين کارش عطش وهوس منو زياد کرد . 

يگه دوست نداشتم از اونجا برهد ی خواست ولم کنهدلم نم . کوسم  .
نياز به کيری داشت که بتونه آتيش هوسشو کنترل کنه کات حر .
معين نشون می داد که داره با تماشای بدن من جلق می زنه اون  .

که بپره رومنبه خودش جرات نداده بود  ی تند نفسها و آه صدا .
شو کشيدنهاش نشون می داد که داره جلق می زنه و وقتی که آب
وم خالی کرد يه جهشش پريد رو کون من که با انگشتش خيلی آر

اونو از رو کون من بر داشت ت کارش که تموم شد ولم کرد و رف .
و منو تو داغی هوس باقی گذاشت پسرام بعد از ظهر فردا به  .
گفتم که ميخواهيم چهار تايی مون حموم کنيم و اونا از خوشحالی يه 
هورايی کشيدند که نگو ی رو بيشتر از همه تو چهره خوشحال .
معين می شد ديد گفتم که مرد شدن و به نوبت بايد البته بهشون  .
خودشون در اين کار مثل ديگر کار هاشون مستقل بشن محوطه  .

کمی از فضای حموم عمومی نداشتحموم ما دست  يشه حموم ش .
ای و يه محوطه باز ديگه با وان و جکوزی و سونای خشک و 
انواع و اقسام تجهيزات ديگه پسرا کيف می کردند که با  ..
مادرشون می رفتند حموم يشتر می خواستم ببينم راستش من ب .
پسرم معين چه عکس العملی نشون ميده

بعد از ظهر شد و چهار تايی مون رفتيم حموم پسرا با يه شورت  .
گ و منم با يه شورت و سوتين خيلی فانتزی و طرح دار به رن

سفيد د و ين و ميالد که هنوز چشمشون دنبال چيزای خاص نبومب .
لی به اصطالح دل پاک بودند يه شورت لنگه ای پوشيده بودند و
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پسر شيطونم معين يه شورت تنگ و چسبون پوشيده بود که به نظر 
ميومد کيرشو دوبرابر اونچه که هست نشون ميده چهار تايی مون  .
واسه زير دوش رفتن دعوا داشتيم ه ين دعوای ما دعوا کالبته ا .
نبود يه نوع تفريح همراه با بگو بخند بود م ی گفتيم و می خنديديم .
و حال می کرديم که بدنمون خيس خورد از اون فضای خوب  .
شيشه ای اومديم بيرون و رفتيم به محوطه باز تری که اونجا هم  .
خودش کلی تجهيزات داشت . - ن چه ها کی مياد ايثار گری کنه تب
/مامانشو ليف بزنه ؟ ی من من بچه ها گوشمو کر کرده بود؟ صدا . 

ی شوق و ذوق داشتند که انگار معلمشون گفته باشه کی بلده طور
سوال منو جواب بده و اونا که همه شون درس خون گفته باشن  ,
من شم گفتم ين که دلشونو نشکنم و فرقی بينشون قائل نمنم واسه ا .
ه خب بچه های گل و دوست داشتنی من هر سه تاتون می تونين ي

قسمت از تن منو ليف بزنين ين که متوجه ميشين وحدت و هم ا .
مشارکت داشتن يعنی چه ين که اگه از کمک به مادرتون هم ا .

يه  خوشتون مياد حس کنين که يه قدمی در راه اون بر داشتين و
ر علت مهم ديگه اين که من دست گرم و لطيف و دوست داشتنی ه

 کدوم از شما رو روی تن و بدنم حس می کنم و لذت می برم و

بيشتر می فهمم که تنها نيستم يی شون افتادن به جون منسه تا . . 

کشيده بودم و سرگروه که معين بوده باشه منو به سه من دمرو دراز 
قسمت تقسيم کرد ايران  ياد يکی از جنگهای جهانی افتاده بودم که .
رو به سه قسمت تقسيم کرده بودند شمال رو داده بودند به روسها . . 

رار گليسها ويه سری از نيروهای غربی ديگه قجنوب تحت نفوذ ان
م گرفت و مرکز يعنی همون اصفهان و دور و برشو بيطرف اعال
ندکرده بودند که بعدا همونجا رو يه انگولکهايی هم می کرد ين ا .
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مال آقای مقسم ما هم اون منطقه وسطی رو خودش گرفته بود و ش
ه را داده بود به داداش مبين و از مچ پا تا يه قسمتی از رون رو داد

بود به ميالد بود . - چه ها ليف همراه با ماساژب ين ساده دل به مب .
 معين می گفت داداش طوری قسمت کردی که من بيشتر می تونم

مامانو ليف بزنم مک يالد هم مدعی بود که اون از بقيه بيشتر کم .
می کنه - ی نازهمه تون برنقربون دستا مادر فداتون . شروع  .
شش تا دست رو تن آدم .کنين ديگه ليف همراه با ماساژ چه کيفی  .
می داد و چقدرهم خوابم می گرفت و بيحال شده بودم . - چه ها هر ب
وقت خسته شدين بگين ين گفت مامان خوشگله من که خوشم مب .
مياد دارم کمر خوشگلتو ليف می زنم اصال خسته  . .

يشمنم يادتون باشه ليف زدن از رو هم داريما- . يه بنده خدايی - .
/نيست اين سوتين منو باز کنه ؟ ين خواست بندشو باز کنه؟ مب هر  .

ر نميومد چند خيلی ساده بود ولی گيره اش گير داده بود و از جاش د
که معين دست به کار شد و اول با کف دستش زير بند سوتين منو يه 
مالش حسابی داد که به خوبی مشخص بود داره باهام حال می کنه و 

پهلو  وقتی هم که بندو باز کرد و اونو می خواست از زير شکم و
ظه لرزه رد کنه دو تا دستاشو طوری به سينه هام مالوند که يه لح

بر اندامم افتاد ر يگه داشتم به خوبی متوجه می شدم که اون دد .
مورد من و سکس با من آمادگی هر کاری رو داره ی دونستم م .

خودش  که خيلی دوست داره اون قسمت سينه های منو هم در اختيار
قرار بگيره کون و رون من در اختيار معين قرار داشت و وقتی  .
 دستشو با ليف نرم روش می کشيد دلم می خواست اون دست سر

رم بخوره و بره وسط کوس و اون چاکشو بيشتر چاک بده تا من ب
توی اون حالی که مدتهاست نرفتم و همش تو خماری اون هستم ولی 
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همتر از يه خورده شيطونو لعنت کرده و گفتم تربيت بچه ها خيلی م
هوس توست مهسا ه بدی يد اين سه تا دسته گلو تحويل جامعتو با .
و نبايد به همين سادگی و سر سری با اونا بر خورد داشته باشی . 

م ين با کف دستاش طوری کونمو چنگ می گرفت و يه خورده همع
ام کوسم به قسمتهای پايينی اون نفوذ می کرد که بدون اين که بخو

سر  خودش خيس کرده بود اونم در هر مالوندن نوک انگشتاشو تا
چاک و لبه های دو طرف کوسم می رسوند و بعد ولم می کرد . 

ی دونستم که اين کارش از روی عمدهم ی تونستم چيزی بگم و نم .
نبايدم که می گفتم . - يارم ؟مامان شورتتو در ب ؟/ چی داری ميگی -
معين زشته . گين و من زنمشما سه تا مرد بزر . . - ين گفتم واسه ا
که راحت تر تميز شی پس چرا سوتينو گفتی در آريم . اون فرق -

ی کردم چه جوری بگمآخه  . ی راستش ته دلم خيلی می ول ..
خواست که اين کارو انجام بده بودند يد اگه مبين و ميالد اونجا نشا .

ره و می گفتم که درش بياره تا بفهمم که تا کجا ميخواد پيش ب
شجاعتش اونو تا کجا می کشونه و می رسونه يواش يواش بايد  .
صد و هشتاد درجه بر می گشتم و طاقباز می کردم ين در هم .
ه لحظه صدای ميالد در اومد که با يه حالت رسوا گری خطاب ب

مبين گفت داداش نيگاکن اژدهای معين معين داره شورتشو می 
ترکونه يخ شده و گندهس . يدم يهو اون تو راه رفت و من خودم د . .
اومد جلو و گنده شد چرا به من نگفتی- . - گم يهو وايساداومدم ب . 

ی داداش بمعينش در اومدصدا .- ين بچه هاخفه ش يوونه ها اين د .
چه حرفای زشتيه که می زنين پسرا شما برادر همين- ی بعض .
چيزا رو نبايد گفت گتره و بعضی از قسمتهای اون از شما بزر .

جزای بدنش هم رشد کرده و به يه بلوغ خاصی رسيده مثل شما و ا
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ين جوری که آدمو دست نميندازنا .بدن شما ينو که گفتم معين ا .
آروم گرفت و حس کردم ديگه احساس شرمندگی نمی کنه

ين از اين که احترامشو پيش داداشاش نگه داشته بودم خيلی ازم مع
تشکر کرد پس از اون يه چند لحظه بين ما سکوت بر قرار شد و  .

س منم دوباره به همون صورت قبل دراز کشيده بودم و از تما
دستای پسرام با اندامم لذت می بردم ی کردم خيلی روون حس م .
شدم ی خواست از جام پا شمدلم نم . چيه بچه ها نون نخوردين ؟- .
/ ين زودی خسته شدين ؟؟ به هم / م ين گفت مامان من خسته نشد؟ مع
تا هر وقت دلت بخواد ماساژت می دم مالشت ميدم تا ديگه تنت درد 
نگيره گفتم اينو که خوب می دونم اون نگاه و نظری که به تودلم  .

ی و مادرت داری اگه يه شبانه روزم بهت بگن منو بمال می مال
چشاتو هم نمی بندی که اون تنمو راستش خودمم دوست داشتم  .
بماله و بيشتر گرمم کنه  ين از جام بلند شدم و مبين وواسه هم .

ميالدو يه جوری رديفشون کردم و گفتم بچه ها شما می تونين برين 
خسته شدين دستتون درد نکنه يالد يه شکلکی در آورد و به م ..
معين گفت حاال مامان خوب حالتو می گيره ين هم گفت خب مب .
ديگه داداش حاال تو ومامان از گرما بايد بپزين چيکار کنيم - .

ا رو داداش بزرگترشدن هم همين دردسرا رو داره بايد جور شما ه
هم بکشم .- که همش يکی دوساعت از ما بزرگتریتو  اونا رفتند  .

ين تنها مونديمو من و مع کشيدممثل سابق دراز  . يخواست دلم م .
يه خورده آزادش بذارم ببينم چند مرده حالجه و چيکار می کنه . 

کرای خيلی خيلی اونجوری نمی کردم که يکی دوبار که به اصال ف
سرم افتاد موبر اندامم سيخ شد  ی فکرشو می کردم که اگه يهوقت .

دم وقتی کار به اونجا بکشه که کير پسرم معين رو توی کس خو
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ببينم ديگه چه جوری می تونم به عنوان يه مادر تو روش نگاه کنم 
هنوز هيچی نشده از خجالت داشتم می مردم  ين حال نمی دونمباا .

چرا شيطنتم گل کرده بود يعنی اونم مثل من از اين که بخواد با  .
/همخونش سکس کنه يه حالتی بهش دست ميده ؟ يعنی فقط در حد ؟ 
/و اندازه های همين تماشا و ديد زدن و جلق زدنه ؟ يد هر ؟ من با
طوری شده اينو مشخص کنم  يد بدونم که اون مادرشو واسهبا .

مادر بودن دوست داره يا يه نظر و ديد ديگه ای هم نسبت بهش 
داره . - ين جان عزيزم می دونم خسته ميشیمع گه دوست داری ا .
تو برو من خودم حموم می کنم و بعد ازتو ميام بيرون مامان - .

گه دوست نداشتی مالشت بدمم چرا عزيزم- . گه حال آخه من ا .
اژخوابم کنم و بهم کيف بده خوابم می گيره و وقتی هم که زير ماس

برد اگه کسی منو بيدار کنه يه جوری ميشم ی دوست دارم تا وقت .
که خوب سير نشدم همين جور بخوابم . ت يه ساعت که گذشالبته از 
و خوابم باشم بيدارم کنی ديگه کافيه ميشه گفت از خواب سير شدم . 

ت ی خب تو هم بايد همين جور که چشام بسته هست به ماساژول
ادامه بدی و ولم نکنی يدار تا خواب بهم مزه بده و زود ب .
نشم . - ن ين کارا رو بابا واست انجام می داد حاال که اومامان قبال ا
نيست من جای اون اين کارو انجام ميدم يشم و دوست خسته هم نم .
دارم که تو از من راضی باشی . - که تو ديدته فقط هرجا 
بمال - ينه ها چیس - مياد و يی که بهشون فشار ناونا رو هم تا اونجا
مجبور نميشی که از رو زمين بکشی باال بمالون چشامو بستم و  ..
دمرو دراز کشيدم و سرمو گرفتم سمت چپ و دست چپمم طوری 

رتم روصورتم قرار دادم که چشم چپم معلوم نشه و سمت راست صو
که رو زمين قرار داشت يعنی می تونستم خيلی راحت خودمو به  .
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خواب بزنم کرد و رو کمرمو هم يه از سر شونه هام شروع  .
مشت و مال حسابی داد زه يچ کاری نکرده همه تنم به لرهنوز ه .
افتاده بود و يه هيجان خاصی بهم دست داده بود دو تا دستاشو  .

ينه هام و همون قسمتی رو که تو ديدش قرار رسونده بود به دو تا س
داشت مالش می داد ح ک سينه های من مثل دونه های تسبيبا نو .
ور می رفت چقدر تيز شده بودند . ن ينو ديگه می دونستم که اوا .
 از هوس زنا و اين که نوک سينه هاشون تيز ميشه چيزی نمی

دونه ی اميد واری بودبازم جا . ی وقتی اون دو تا نوک تيزو ول .
ت تير ميذاشت تو دستاش و اونا رو مالش می داد مغز کوسم از لذ

می کشيد  بيدار ين کارا رو وقتی انجام می داد که من مثالتازه ا .
بودم ی کردم که اون به هميناشم قانع نيستحس م . ی راست .
راستی داشت خوابم می برد ولی می دونستم که به همين حالت کيف 
باقی می مونم چند دقيقه گذشت و هيچ حرفی نزدم . ی هم طور .
نفس می کشيدم که انگاری خوابم ين که کونمو بماله اول قبل از ا .

قسمت  رونمو ماساژداد بعد دستاشو گذاشت رو کونم و به زير اون
که شورت بود کاری نداشت ولی بقيه قسمتهای کونمو با دو تا کف 
دستش طوری مالش می داد که ديگه ازخودم می ترسيدم مامان - .

يداری ؟ب / چند بار اين پرسشو تکرار کرد و جوابی ندادم؟  خورده  .
ر اون کوتاه و نازک منو باال داد و يه دستی هم به زياز شورت 

قسمت کشيد کرد و اين بار رفت پايين تربازم صدام  . دستش به  .
يسی کس من رسيده بودخ ازاونجا رفت باال به طرف سوراخ  .

کون م ين که خيلی از تماس انگشتش با سوراخ کونم خوشبا ا .
ميومد دوست داشتم بره پايين تر رو کوسم گار دل به دل راه ان .
داشت و همين کارو هم کرد کس خيس و لغزنده من انگشتاشو  .
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سر می داد من  يلی نرم اين کارو انجام می داد می ترسيد کهخ .
بيدار شم

چنان ترجيح می دادم سکوت کنمهم يد طوری به خودم فقط با .
مسلط می بودم که تکون نخورم يعنی جهش ناگهانی نداشته باشم . 

ک چند تا انگشتشو گذاشته بود رو کوسمنو کوسی که خيلی خيس  .
کرده بود ون يه دست ديگه اش مثال داشت ماساژم ميداد که ابا .
حرفی رو که به اون زده بودم گوش کرده باشه ی شورتمو باال .
کنار داد .- يداری ؟مامان ب / ی ندادم؟ جواب ک شستشو گذاشت نو .
رو سوراخ کونم ين که يه خورده باهاش بازی کرد باالی بعد از ا .

لشم شورتمو با همون دست نگه داشت و با يه دست ديگه داشت ما
 می داد ولی اين بار سرشو گذاشت الی کونم و به سختی نوک

زبونشو کشيد رو سوراخ کونم گه می خواست سوراخ کون اون ا .
می کرد  منو راحت ليس بزنه می بايستی دو تا قاچ منو از وسط باز

تا سوراخای من حسابی بزنه بيرون و آماده حال دادن شه ی ول .
اون نمی خواست رو من فشار بياره و بيدارم کنه يگه نمی د .

می  دونست که من خودم بيدارم و دارم به ريشش می خندم و حال
کنم يلی خوشم ميومد از اين که سوراخ کونمو ليس می زنهخ . . 

رم يلی دلم می خواست که خودم دو تا برشهای کون تپلمو بگيخ
تونه هر داشته باشم و به دو طرف بازشون کنم تا پسر گلمم راحت ب

کاری که دلش ميخواد انجام بده . کاری ؟هر / يعنی می تونه ؟ 
کيرشو هم تو کسم فرو کنه ن ی بهش فکر می کردم با ايبازم وقت .

ونستم که مو بر اندامم سيخ می شد ولی از هيجان زياد هم نمی د
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چيکار کنم و چند دقيقه ای از ناحيه کونم دست کشيد و رفت ر .
شونه هام ژداداونجا رو هم ماسا . چند لحظه خيلی آروم می هر  .
پرسيد مامان بيداری و منم جوابی بهش نمی دادم ی شونه ها و وقت .
گردنمو می بوسيد حس می کردم که هوس به طور يکنواخت در 
تمام تنم پخش شده ا گردن به کمر و کون و پشت پبوسه هاشو از  .
تا مچ ادامه داد يک بود به حرف بيام و بگم پسر کيرتو بکش نزد .
بيرون و فرو کن تو کوس ما ديگه که همه کار باهام کردیتو  . . 

زرگی که ی دونستم با اين که يه استرس عجيبيه و يه تابو شکنی بم
يرشو تو اگه اين کارو انجام بده ولی اينو هم می دونستم که اگه ک

کوسم فرو کنه من چيزی نمی تونم بهش بگم چی دارم بهش بگم . 

کاری رو که انجام داده ديگه داده ی که رو زمين ريخته شده آب .
ديگه ريخته شده ندگی پس بايد گذاشت اين آب بازم ريخته شه تا ز .
من و زندگی ما رنگ و بويی ديگه به خودش بگيره ی تا ول .
زمانی که اين آب ريخته نشده هنوز فرصت باقيست بازم صدام  .
کرد ی دونستم اين بار ميخواد چيکار کنهنم . ی شورتمو تا باال .
رون طوری که تمام قالب کونمو لخت زير نظر داشته باشه پايين 

اک کشيد و با دستاش کونمو و دو تا قاچاشو ماساژمی داد و چ
وسطشو به اين طرف و اون طرف باز می کرد لحظه به لحظه  .

ی شدمداغ تر م يسی کوسم به قسمتی از دور و بر کونمم رسيده خ .
بود . ن ی گفتم چيکار داری می کنی معين يه کاری بکبه خودم م
ديگه چرا اين قدر منو تا لب چشمه می بری تشنه بر می  .
گردونی /؟. که سختمه کيرتو فرو کنی تو کسم؟ من  چرا منو  .
/داری آتيش می زنی ؟ گه بذاره تو کوسم؟ نه ا يوونه می داشتم د .
شدم  ی خواست تا ته فرو کنه تو کوس تشنه و داغ وهم دلم م .
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ه بعدا رابطه ملتهبم و هم اين که فکر می کردم اگه اين کارو انجام بد
من و اون به چه صورتی در مياد يگه چه طور می تونيم تو د .
چشای هم نگاه کنيم  يه لحظه صدای تيری که از کمان رها شده ..

باشه به گوشم رسيد  کههول خوردم به زور بر خودم مسلط شدم  .

تکون نخورم ی پايين کشيده شدن شورت يا شلوارک معين صدا .
حکم به بود که وقتی اين کارو انجام داد کير شق شده و تيز اون م

عقب و زير شکمش خورد و صدا کرد يد نهههههه نههههه اون نبا .
منو بگاد نبايد فرو کنه تو کسم .  گه اين کارو بکنه حتما از ترسا

نيمه کاره اونو ازتوکسم می کشه بيرون  يدم تو کسم آب بريزهشا .

و ولم کنه ه به چه بهونه ای اونو همراهی کنم کاون وقت من با  .
ار گاسمم برسونه گيشو ندارمهنوز آماد . ين کشمکشهای درهم .
 درون ناگهان نوک کير معين رو يه جايی وسط کس و کونم حس

کردم ين چيکار ميخوای بکنی می دونم هنوز انهههههه نهههههه  .
قدر شجاعتو نداری - يداری ؟مامان ب / ی ندادم؟ بازم جواب کيرش  .
هر قدر از طرف سوراخ کون به طرف پايين ميومد يه خيسی 
بيشتری رو به خودش جذب می کرد يگه هوس راستش حاال د .
کير داشتم کلفتی اونو رو پوست و گوشت کسسسم احساس می  .
کردم  يدم چون خيلی وقت بود که کير نخورده بودم همچينشا .

حسی داشتم ی ماليد و کيرشو به کوس منخودشو به من م . . 

اون  کيرشو از سر سوراخ کونم تا انتهای کس و در قسمت بيرونی
ی طوری می کشيد که با اين کشش ديگه هوس خفته ای واسم باق

نذاشته بود که محسن منو تا اين حد حشری کنهسابقه نداشت  . . 

يدم واسه اين بود که حاال بيشتر از هر لحظه ای قدر يه همدم شا
داشتنو می دونستم ی که هر وقت می خواستم خودشو در همدم .
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اختيار من ميذاشت به من حال می داد و باهام حال می کرد بازم  .
رونی کرد واين بار کيرشو با فشار بيشتری رو قسمتهای بيصدام 

کسم می کشيد طوری که حس کردم خودشم ديگه تحمل نداره اون  .
چ کونو کيرشو آورد باالتر و گذاشت رو چاک کونم و دو تا قاوقت 

و به طرف وسط آروم می فشرد تا اين که کيرش داغ کرد و آبش
ريخت رو کونم و يه خورده هم ريخت رو کمرم که کمرشو حاال  .
سبک کرده بود دستپاچه شده بود کاتشو به خوبی پشت سرم حر .
حس می کردم گفته بودم اگه دوست داره می تونه با ليف يا بهش  .

زد تا  روغن ماساژهم تنمو نرم کنه و اون بازرنگی اول تنمو ليف
اثرات آب کيرشو پاک کنه بعد دوباره مالوندنمو شروع کرد يلی خ .
عادی ماساژم می داد فهميدم که بايد تو خماری بمونم

رديگه هيچ چيز جز يه کيری که بره ته کسم منو راضی نمی کد . 

ی تونستم اين خواسته رو از معين داشته باشممن نم ی دونستم نم .
چه جوری پيش ببرم لعنت بر من و خجالت من . يد بايد يه شا .
خورده شجاع تر می بودم و می ذاشتم پسره يه جور به کارش ادامه 
بده ر واقع يد کاری می کردم که اون تابوی بين من و اون که دبا .
تا حدودی شکسته شده خرد خرد بشه  ی ظاهرا اون با اين کهول .

امی دلش می خواست بيش از اين به خودش اجازه نمی داد که اقد
کنه و منم نمی تونستم بگم پسر بيا کيرتو فرو کن تو کسم چند هر  .

ون اگه بازم اين هيجان و خواسته قلبی من بود ولی نمی دونستم ا
؟ /بخواد همچين اقدامی رو هم انجام بده آيا من واقعا راضی هستم ؟

يدانه به کونم حالت می دادم تا اونو وسوسه ترش کنمنوم ی ول .
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ظاهرا ديگه هر دومون می دونستيم که هوشياريم کيرشو اون آب  .
هنوز  خالی کرده بود و يه جوری آروم و قرار گرفته بود ولی من

داغ بودم کونم  گه يه بد قيافه کير کلفت می پريد رواون لحظه ا .
بهش نه نمی گفتم ر يه زن وقتی به اوج می رسه بايد به ههوس  .
قيمتی که شده فرو کش کنه يماز حموم در اومد .. تا صبح خوابم  .
نبرد کاری هم کردم اون شب معين ديگه ريسک نکرد و هر  .
واسه ريسک کردن هم نيومد ين منوال گذشتدو سه روز به هم . . 

يم گرفتيم که بريم ويالی شمالتصم تو اطراف رامسر . يه ويالی  .
بزرگ و منحصر به فرد يال که چه عرض کنم شبيه به يک و .
مرتع و مزرعه بود يک محوطه صاف و جلگه ای شروع می از  .
شد و تا تپه های جنگی ادامه پيدا می کرد در هر دو قسمتش  .

ی شده بودساختمون ساز ر پايين و جلگه ای اون يه استخقسمت  .
 خيلی بزرگ داشت و روی قسمت کوهپايه ای اون يه استخر يا

ا حوضچه بود که از اون باال يه دور نمای خوشگلی بود که ت
کيلومتر ها مشخص بود و قسمتی از جاده رو می شد ديد محسن  .

ين ويال رو خيلی ارزون خريده بودا ی خواست بره صاحبش م .
خارج و مجبور بود سريع ردش کنه ياد هم نياز مالی تازه ز .
نداشت کرداونو به اسم من  . ينای صاف هم اون طرف تر رو زم .
يه همسايه پيدا کرده بوديم که اونا بچه همونجا بودند و زمستون و 
تابستون همونجا زندگی می کردند ينی فراری بودنداز شهر نش . . 

يالی اونا هم خيلی بزرگ بود ولی فقط جلگه ای بودو يه زن و  .
شوهر جوون همسن من و محسن بوده واونا دوتا پسر داشتند که 
شونزده هفده سالشون می شد ی تابستونا می مونديم اين طرفا وقت .
بيشتر وقتا با هم بوديم ی محسن هم شرکت تو مراسم عزادار .
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داشتند . . يما خانوم وشروين و شهروز که پسراشون آقا رضا ش
بودند آدمای خيلی با محبتی بودند . . ی بچه ها شنيدند که وقت
ميخواهيم بريم شمال اون شب از خوشحالی تا صبح نخوابيدند من  .
تمام لحظات با محسن بودن در خاطرم مجسم شد گوشه خونه هر  .
واسم يه خاطره ای بود ا يد اگه به خاطر بچه ها و حال و هوشا .

هره عوض کردن نبود نمی رفتم شمال ولی وقتی که لبخند رو تو چ
شون ديدم و اون خوشحالی رو دلم نميومد دلشونو بشکنم اونا همه  .
چيز من بودند دی يی هم که ما بوديم با دريا فاصله زيااونجا .
نداشتيم تيميد يه سيصد چهار صدمتری رو پياده می رفالبته با . . 

ی نبودبازم راه ی خونواده آقا رضا ما رو ديدند کلی خوشحال وقت .
شدند ی کردند و گفتند که اولش در جا از مامان عذر خواه .
عروسی داداش آقا رضاست و قراره عروسی تو خونه اونا بر گزار 
شه . - ی دونستيم شما تشريف مياريد مهسا خانوم ما نم
وگرنه ..- ی کنم اين فرمايشو نکنين آقا رضا خدا خواهش م
بيامرزی ديگه رفته يگه نميشه که زنده ها زندگی نکنند . گه جا ا .
کم دارين می تونين از خونه ما هم استفاده کنين . - کافيهنه  . 

ممنونم . - ی دونستيم چيکار کنيمنم ی که فهميديم تشريف وقت .
فت آوردين خودمون خجالت کشيديم بااين حال شيما جان هم می گ

جهت احترام يه کارت دعوت هم بديم خدمتتون يه نگاهی به اون  ..
مرد مودب انداخته و گفتم شايدم خدمت رسيديم ی بچه ها هم برا .
بد نيست يه حال و هوايی عوض کنن . - گلی هستينشما خانوم  . 

گه تشريف بيارين بر ما منت ميذارينا ين که خيلی صميمی با ا .
 بوديم ولی مرگ شوهرم سبب شده بود که در اين برخورد کمی

رسمی تر باهام رفتار شه يم گرفته بودم که برم به تصم .
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عروسيشون ر گرم خوشم نيومد خونه که همين بغل دست بود دا .
جا بر می گشتم  ياب ما نگهبانای خوبی هم واسموناونا در غ .

بودند ی ما بودنداونا باعث خاطر جمع . . . چه ها رو به بهترين ب
وجهی شيک و مردونه کردم و به همه شون يه کراوات زدم . 

يقه کراواتو از محسن ياد گرفته بودمبستن  يه لباس شيک خودم  .
پوشيدم که فانتزی و سکسی نبود ولی يه خورده چسبون بود يه  .
رنگ قرمز شاد داشت ر يادم به خودم نرسيدم ولی همون مقداز .
کم هم خيلی جذابم کرده بود ينو در نگاه پسر بزرگم به خوبی می ا .
خوندم و آخرشم طاقت نياورد و گفت مامان خوشگل شدی ين ا .

دم زنا و دخترا طوری پوشيده بودند که من خودم از ترکيب خو
خجالت کشيدم ولی با اعتماد به نفسی که داشتم خيلی زود بر خودم 
مسلط شدم ی دست يه زنی رو می گرفت و می رفتند هر مرد .
اون وسط با آهنگ نيمه ماليم می رقصيدند ين اينجا اوخ ا .. .
چيکار می کنه پور برادر شيما بودشاه . يبا همسن من بودتقر . . 

با کالس  يه بار به خواهرش گفته بود اين مهسا خيلی خانومه واون 
و نجيب من دوست دارم زنم مثل اون باشه . يه بار ديگه پيشش  .
گفته بود که اگه يه زنی با شرايط مهسا پيداشه که چند تا بچه هم 
داشته باشه و بيوه باشه بازم اونو می گيره ی دونم شايد داشت نم ..

ن که گوشمو پر می کرد و شايدم يه جورايی بهم نظر داشت ولی م
اهلش نبودم

فکر  ی خواست به يه گوشه ای پناه ببرم و زياد به گذشتهدلم م
نکنم ين افکار بودم که ديدم شاهپور روبروم درهم ..
وايساده . - ن ين اتفاق شومی که واستومهسا خانوم متاسفم از ا
افتاده ين جا نبودم وگرنه برای عرض من راستش اون موقع ا .
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تسليت خدمت می رسيدم يه خورده مقدمه چينی کرد و آسمون و  ..
ريسمونو به هم بافت و منم می دونستم که مرضش چيه و واسه چی 
اونجاست ه ی قرار داشت کعاشق رقص بودو فعال مجلس در حالت .

ت دسته يه حالت شاعرانه پيدا کرده بود و يه رقص دونفره به صور
که با  های دو نفره در حال شکل گيری بود و اونم ازم تقاضا کرد

هم برقصيم راستش اول سختم بود . ين که با اون بخوام نه از ا .
برقصم ه منو که بيشتر به اين خاطر که فکر می کردم اونايی کبل .

تی می شناسن حتما پيش خودشون ميگن اين زنه رو ببين چند وق
حت بيشتر نيست که شوهرشو از دست داده واون وقت اين طور را

تر با مسائل بر خورد می کنه ی چراغها و روشناييهای حياط ول .
ون رو يعنی نورشو به حداقل رسونده بودند و عروس و دوماد ا

وسط و بقبه زوجها هم دو تا دو تا رقصو شروع کردند يه با  .
آهنگ نيمه ماليم غربی پور رو به حاشيه حياط کشوندم تا من شاه .
اگه روشنايی محيط بيشتر هم شد کمتر توی ديد باشيم و اين جوری 
خجالتم کم شه - ی رو پيدا کنه و باهام همش دوست داشت موضوع
حرف بزنه گی می گفت و از سرنوشت آدمااز زند . ين که ازا .
ضمن احترام به رفتگان بايد به فکر باز ماندگان هم بود ظاهرا  .

گ خودشو به سينه م زدداشت سن . - پور واسه يه زن خب آقا شاه
خيلی سخته که خودشو با شرايط ديگه ای وفق بده - ی نبايد ول
 فراموش کنه که اونم يک موجود زنده هست و حق زندگی کردن

داره چون نفس می کشه . ی هست که اين زن با وتازه موارد .
دشونو زندگی خودش به اونايی که دوستش دارن و اميد و آينده خو

در اون خالصه شده می بينن زندگی ميده يعنی به بچه هايی که  .
داره ه ی تقسيمين که من اين طور رک و صميمانمهسا خانوم م ..
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صحبت می کنم يد به خاطر اينه که ما آدما احساسات مشابهی شا .
داريم چون آفرينش ما به اين صورت بوده . يه داليلی بين حاال به  .
خودمون فاصله انداختيم و واسه همينم هست که از خودمون درک 
متقابلی نداريم يه دستشو دور کمرم حلقه زده بود ... يه بازم  .
خورده سختم بود ولی يواش يواش عادت کرده داشت خوشم ميومد . 

ی خواست دستشو از رو کمرم ور دارهدلم نم صورتش در اون  .
يکی شب و نور ماليم و شاعرانه فضای حياط به صورتم تار

نزديک شده بود يلی بی پروا و گستاخانه عمل می کرد و من از خ .
اين گستاخی او خوشم ميومد ی گفتراست م . من زنده بودم و  .

يد زندگی می کردمبا که هنوز عاشق محسن بوده با ياد و درسته  .
خاطره هاش زندگی می کردم ولی نياز ها و خواسته هايی داشتم که 
بايد اونا رو هم تامين می کردم گرمای صورت شاهپورو احساس  .
می کردم ی خوش صورت مردونه اشواون بو . يمو عطر مال .
نفسهاشو نفسم بند اومده بود .. ينو به خوبی حس می کرد که اون ا .
من آماده تسليم شدنم يه چسبندگی خاصی رو روی جفت لبام  .
احساس کردم ی بوسيداون داشت منو م . يلی آروم و سبک خ .
لبهاشو رو لبای من قرار داده بود هنوز لبامو نبسته بود . - يلی هم خ
ديگه خودمونی شده بود . - يلی سريع حرف دلمو بهت می مهسا خ
زنم ی کنی ؟با من از دواج م . /  يست که چند سالته و؟ برام مهم ن

چه چند تا بچه داری چون دوستت دارم بچه های تو رو هم مثل ب
های خودم حساب می کنم يگه نمی فهميدم چی داره ميگهد .. . . 

وج آسمونا يد هر زن ديگه ای جای من بود از اين پيشنهاد او به اشا
مپر می کشيد ولی من در اون لحظه فقط به هوسم فکر می کرد . 

ين که از دست معين در برم و اون تابوی بين من و اون بيش از به ا
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ده اين شکسته نشه و از طرفی نياز های جنسی خودمو تامين کر
باشم دوست داشتم که باهام حال کنه يه جايی لختم کنهمنو ببره  . . 

کوسمو ببوسه ين کيرشو بکنه تو کوسم و از اون آمادگی که مع .
در من ايجاد کرده نهايت استفاده رو بکنه يعنی پاس گلی رو که  .
معين به او داده تبديل به گل کنه .. -  يلی نجيبی تو خيلیمهسا تو خ

پاک و دوست داشتنی هستی يه خورده رفت پايين تر و رو دستش  .
کونم قرار داشت رو اون قسمتی که دامنش خيلی چسبون بود و اين 
کارش هوس منو خيلی زياد تر می کرد منم خودمو سخت بهش  .
فشردم ی خواستم بهش بگم من نجيب نيستمم . يخوام باهاش من نم .
ازدواج کنم يخوام بچه هامو ناراحت کنممن نم . يخوام من م .

بچه  حداقل واسه يه بارم که شده سکس کنم و کس ديگه ای نفهمه
هام نفهمن آبروم حفظ شه . منم انسانم . ياز دارمن . . ی کنم حس م
کمرم درد گرفته و سنگينم يخواممن م . ی خواست لب دلم م .
بازکنم و بهش بگم منو ببره اون ور باغ پشت درختا ين االن بهتر .
موقعيته يبمو بدههمونجا ترت . ی تونستمنم . ين من حواسم به ا .
چيزا بود و اونم همش بهم می گفت نظرت چيه يده ات چيهعق . . 

چی می تونستم بهش بگم يشتر بهش فشردمخودمو ب . اونم حس  .
ی کرد که من تمايل زيادی دارمم .- يد وارم متوجه شده مهسا ام

باشی که من مرد هوسبازی نيستم کسی وعده تا حاال هم به  .
ازدواج ندادم و  ين زنی هستی که اين جوری دل منو بردیتو اول .
من عاشقش شدم گفتم ای کاش که هوسباز بودیتو دلم  . ين ا ..

بسته  جوری که ديگه کامال مطمئن شده بودم اگرم تو يه اتاق در
خودمو لخت هم در اختيارش ميذاشتم کاره ای نبود کير ورم کرده  .
شو رو تنم حس می کردم ولی می خواست به هر نحوی که شده 
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نشون بده که چقدر خوبه و اهل نامردی نيست ی چيکار کنم که ول .
من اهل ازدواج نبودم . - پور تو خيلی آقايیشاه يلی مردیخ . . 

پاک و نجيبی يت و جنتلمنیبا شخص . کسی هستی که هر دختری  .
ی دارن آرزوی از دواج با تو رو داره ولی فعال پسرام يه روحيه ا

رار که نمی تونن ببينن مادرشون يه مرد ديگه رو جای پدرشون ق
داده

پور اگه يه خورده بريم اون ور تر پشت اون چند تا درخت و آقا شاه
کسی ما رو نبينه بهتره چند تو تاريکی زياد مشخص نيستيم هر  .
ولی استيل ما نشون ميده کی هستيم - که کار خالفی نمی مهسا ما 
کنيم يه حالت رمانتيک دارن با هم می رقصندهمه در  . چند هر  .

يق نصيبم برای مراسم ازدواج ريتم تند جالب تره ولی بازم اين توف
شد که بتونم باهات درددل کنم يم به يه جای امن تریبازم رفت . . 

گذاشته بود رو صورتمدستشو  ی دونم گرمای اونو احساس م .
کرده بود گه يه خورده اونورترهم می رفتيم می شد که منو به ا .
خواسته ام برسونه ی دونم ما زنا چرا بايد اين قدر معذب و نم .
درمونده باشيم ی رفع يم اون نياز هايی رو که داريم به راحتنتون .
کنيم کارمون  يد خيلی از آزاديها رو داشته باشيم و کسی هم بهشا .
 کاری نداشته باشه ولی اگه يه سر و صدايی بلند شده با تقصير يا بی

تقصير اين زنه که محکوم ميشه مهسا من منتظر جوابم- . . - يد با
فکر کنم من دوستت دارم- ين برات مهم نيستا . چرا ولی بچه -
؟/هام چی ؟ - ی دونم که نمی تونم مث باباشون شم ولی اونا با من م
کاری می کنم که ازم خوششون بياد وی ين بار ديگه با يه بوسه قا .
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تر هوسمو زياد تر کرد مات يای ذهنم مشتی از کلدوباره تو در .. .
و جمالت در حال شنا کردن بودند يوونه شاهپور زن می خوای د ..
چيکار تو جوونی يپیخوش ت . ی يه اشاره کنی خوش سر و وضع .
صد تا دوشيزه خوشگل و خونواده دار ميان سراغت و می پرن تو 
بغلت کار دارممن به حاال  . چيکار کنمحاال رو  . گه بخوای ا .
ميريم يه گوشه خلوت يه جايی که عقل جنم نمی رسه . کاری هر .
دوست داری باهام انجام بده بااين افکار خودمو سرگرم کرده بودم . 

پشتشو به ديوار کنار باغ تکيه داده بود گريزشو بسته بودمراه  . . 

کيرشو رو کوسم حس می کردمبازم ورم  کوسمو روش می  .
ماليدم ی دونم که اون احساس می کرد که اين تماس سهويهم . . 

ن هوس چون با اون شناختی که ازم داشت و اون متانت انتظار چني
بازی رو نداشت يگه نمی دونست که اين مهسا با اون مهسا فرق د .
کرده ين مهسا با حفظ آبروش می خواد يه جوری آتيش هوسشو ا .
خاموش کنه پور سختش بود و هر جوری بود يه فاصله ای شاه .
بين کير داخل شلوار وکس داخل پيرهنم ايجاد کرد گ عوض آهن ..
 شده و رقصا همه تند شده بود و من و شاهپور از هم فاصله

گرفتيم زدواج که تا فردا بهش جواب بدم که آيا باهاش اقرار شد  .
می کنم يا نه ی کردم که بايد جوابم منفی باشه ولی حس م .
پيشنهادش وسوسه انگيز بود ه گه يه دوشيزه هم بود م از اين کا .

شدم ولی  يه آدمی مثل اون اين تقاضارو ازم کرده بايد کلی شاد می
اون شور و حال زندگی اشتراکی رو نداشتم  پسر داشتممن سه تا  .

و نمی تونستم عذابشونو ببينم ی اگه رضايت می دادند که من ول .
ازدواج کنم يا بعدا مشکالت و مسائلی پيش نميومد ؟آ ... / ين ؟ هم

اشمفکرا سبب شده بود که يه گوشه ای بشينم و تو عالم خودم ب . 
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ين يکی دوبار منو ديده بود که با شاهپور هستممع کنه که خدا  .
آخرين بوسه ما رو نديده باشه گران کنمدوست ندارم اونو ن . .. 

يدم نگرانيش به جا باشهشا يچی رو نداشتمحال و حوصله ه . دلم  .
ی خواست دست بچه هامو بگيرم و برم ولی اونا خوش بودندم با  .

ی گفتند و می خنديدنددوستاشون م ی که از اوضاع و اون جور .
احوال بر ميومد تا پنج شش ساعت ديگه هم بزن بکوب داشتند از  .

 ی کرده و اونم حال و روزمو درک کرد وصاحب خونه عذر خواه

ازم تشکر کرد که بهشون احترام گذاشته اومدم پسرا دوست  .
داشتن بمونن ولی معين يه نگاههای معنی داری بهم مينداخت ی م .
دونم تعجب می کرد که چرا روحيه ام اين قدر عوض شده يع سر .
رفتم خونه مون ی نميذاشت که به سر و صداو همهمه عروس .
خواب برم ی گرفتخوابمم نم . لباسامو در آوردم . ی سوتين حت .
خودمو پنجره ها رو باز کرده بودم تا از نسيم خنک استفاده در و  .
کنم  ی جنگلی اطراف و گل و گياه و درخت يه خورده پشهفضا .

رو زياد کرده بود  گاه حشره کش برقی رو هم به برق زده ودست .

رو تختم دراز کشيدم ی خواست گريه کنمدلم م . گذاشتم دستمو  .
الی شورتم چه تری کوسمو با دستمال کاغذی خشکش می هر .
کردم بازم تری ديگه ای جاشو می گرفت يه سر و صدايی شنيدم . . 

يدمترس ين اومده بود خونهمع . پيش مناومد  . ين وضعيت يه با ا .
خورده خجالت کشيدم . ا هم ی وقتی يادم اومد که توی حموم هم بول

ی خيال بوديم و ديدن اين بدن تقريبا لخت من واسش تازگی نداره ب
شدم ولی از اين که ممکنه بازم تحريک شه سختم بود داداشات - .
کجان اونا با دوستاشون مشغولن- .. گه دير وقت شد شايدم ا .
پيششون موندن پس تو چرا اومدی- - گران تو بودمن - که بچه من 
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نيستم - ی خونه يه مرد الزمهول ی خوای شوهر کنی ؟مامان تو م .
؟/ ؟/کی همچه حرفی به تو زده ؟- .- ی دو تا از زنا تو عروس
داشتن با هم حرف می زدن ی تو و آقا شاهپور با هم می وقت .
رقصيدين و همديگه رو بغل کرده بودين اونا به هم می گفتن که شما 
دو تا می خواهين با هم ازدواج کنين که من يه حواسشون نبود  .
گوشه ای دارم حرفاشونو می شنوم يد منو نمی شناختن و شايدم شا .
واسشون اهميتی نداشتم ی که واسه تو اهميتی ندارمهمونجور . . 

ی دونی مامان چی می گفتن ؟م /  ی گفتن که تو اونو جادوکردی؟ م

و اون چطور حاضر شده زنی رو که سه تا پسر داره بگيره . .

گو تو می خوای ازدواج کنی ؟مامان راستشو ب ؟/ پسرم آدم همه -
طرح چيزو که نميشه بگه ولی به طور کلی ميشه يه مسائلی رو م

کرد ه مرد و يه نياز هاييه که در همه آدما وجود داره چه زن و چ .
تو خودتم از اونا بی بهره نيستی  ياج داره و مردزن به مرد احت .

هم به زن

يزم ببين داشتم می گفتم يه مسائليه زنونهعز که نميشه اونو  .
مطرح کرد ن چه يه چيزاييه که تو هنوز زوده اونا رو بدونی م .
جوری بگم ه زن اونو يا قبال هم يه جورايی گفتم نياز هايی کتازه  .
با مردای اصال ولش ... پس مامان می خوای ازدواج کنی- . . 

يگه ما رو دوس نداری ؟د / ی؟ از ما خسته شد يبی نداره باشه ع .
ما هم يه خدايی داريم . - يزم هنوز نه به باره و نه به عز
داره .. - ی اين جوری که بوش مياد خيلی راحت به بار می ول
شينه - ين اصال کی گفته با من بحث کنی ؟مع / گه بخوام ؟ من ا
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فتم ساکت کاری انجام بدم که ديگه اختيار دار نمی خوام اينو که گ
شد و راهشو گرفت و در حال رفتن بود که دستشو کشيدم و گفتم اين 
/جوری می خوای از مادرت حمايت کنی ؟ گه نگفتی واسه اين ؟ م
اومدی پيشم که من تنها نباشم که چيزی نشدهحاال هم  . که فردا  .
نيامدست فرياد نکن که هنوز تصميمی نگرفتممن  . ی اين به جا .

نم اين که نشون بدی من می تونم به تو و کال به بچه هام تکيه ک
؟/جوری داری ازم فرار می کنی ؟ - يا پيشم دراز بکش يه خورده ب
کمرمو بمال ماساژم بده خوابم بگيره خيلی خسته ام عادت - .

ی زياد رقصيدینداشت ی دونستم اين حرفش يه نوع متلکهم .. ی م .
خواستم بذارم زير گوشش ولی دلم سوخت يه لحظه خودمو  .
گذاشتم جاش ی گه من جای اين بچه ها بودم و يه همچين وضعا .
/پيش ميومد چه انتظاری داشتم ؟ گتری که واسم باقی ؟ از بزر
مونده بود چی می خواستم کمی با اين افکار خودمو آروم کردم و  .

تگيم در تمرکز کردم تا از تماس دستای پسرم با بدنم لذت برده خس
بره گردنم شروع کرده بود و بعد شونه هامو هم با يه اسلوبی از  .
ماساژمی داد که خوابم گرفته بود ر ی دونم خواب بودم يا بيدانم .
حس کردم که دو تا دستاشو گذاشته رو سينه هام و داره با يه فشار 
خاصی باهاشون ور ميره چشام باز و بسته می شدند . ی حس م .
کردم که بايد در بيداری باشه که چشام باز می شدند لذت هر بار  .
زيادی رو در تمام تنم و دور سينه هام پخش شده احساس می کردم . 

ين کارش ادامه بدهدوست داشتم به ا  کرده بود و ولهمونجا زوم  .

نمی کرد و دوست داشتم که در همون حالت بمونه يه لحظه واسه  .
 حس کردم که می خواد دستشو از رو سينه هام ور داره و جا

عوض کنه نهههههه هنوز زود بود .. ی خواستم که بازم م .
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همونجا نگه داشته باشه ين کف دو تا دستامو گذاشتم واسه هم .
پشت دو تا دستاش و اونو به سينه هام فشردم چه لذت شديدی . ! 

چه هوس و اشتياق داغی و چه هيجانی يد ضربان تند اون حاال با !
قلبمو از زير سينه ام احساس می کرد چشام دستام شل شده بود  .
سنگين شده و پلکام رو هم افتاده بود ه چند لحظه بعد يا چند دقيق .
بعد دوباره چشام باز و هوشيار شدم يه خورده پايين تر دستاش  .
رفته و داشت پهلوهامو می ماليد و از اونجا يواش يواش رسيد به 
باسنم و  ی که با يه شورت خيلی نازک پوشش داده شده بودباسن .

ام می شد گفت نيازی هم نبود که اون شورت تقريبا دکوری هم پ
باشه جام وظيفه ين يه تيکه به عنوان يه پرده حيا خود نمايی و انا .
می کرد پايين و پايين تردستاشو آورد  . کپل و قاچای حاال رو  .
کونم بود ز به يی که حس می کردم حتی بيشتر از سينه هام نياجا .
دست کاری داره م يلی بهتر از اونی که فکرشو می کرداونم خ .
داشت باهاش حال می کرد و حال می داد يشهای نيمه خفته من آت .
دوباره زبونه کشيده بودند اغ يش هوس رفته بود باال داغ دشعله آت .
شده بودم کسم عرق کرده بود . ش ين آتيش داخل و دور و براز ا .
خيس خيس شده بود  که اين قسمت از بدنمو خيلیمتوجه بودم  .

بيشتر داره باهاش ور ميره ی خواست اينجا رو زود ول دلم نم .
کنه - ين عزيزم اينجا رو زياد ماساژبدهمع ی کنم اين قسمت حس م .
خيلی کوفته و خسته هست گرفته بودخودم خنده ام  .. آخه مهسا  .

که زمين بيل نزدی اين قدر خسته باشیتو  ی تند هم که رقصا .
انجام ندادی کردم که معين و دستاش دوست دارن که يه حس  .
پيشرفتهايی داشته باشن  ی خيال شده بودم و راستش دلمم اينب .

جوری می خواست ی خواست که انگشتشو فرو کنه تو کسمم . . 

33



گيج شده بودم تا  ی تو بغل شاهپور بودم دلم می خواست اونوقت .
ور مينم کنه تا از اين طرف در برم و وقتی هم که پسرم اين ج

قضيه  داشت باهام حال می کرد و حال می داد دوست داشتم که قال
ز نو همين جا کنده شه و ديگه مجبور نباشم روز از نو و روزی ا

بکنم و يه زندگی ديگه تشکيل بدم که آخر و عاقبتش نامعلومه .. 

يچاره کس زبون بسته ام که همش داشت اشک می ريخت و تکليف ب
خودشو نمی دونست تم يگه با تمام حس و وجودم می خواساالن د .
که بکنه تو کسم ی گفتم معين بکن منوبا خودم م . بذار تو اون  .

ی که می دونم می خوایسوراخ گه خواستی می تونی تو کونمم ا .
بذاری کنی راهگشايیهر جا فرو  . کمکت می کنمنترس  . . 

مادرت غرور داره فتم تا که به دست و پات بيانتظار نداشته باش  .
اين کارو انجام بدی ين کارو بکن تا من بتونم تصميممو بگيرما . . 

که سايه يه کيری باال کسمهبدونم  ينجوری حس کنم که يه مردی ا .
هست که می تونه وظيفه مهم شوهر داری رو انجام بده يه بازم  .
بهونه ای تراشيده و شورتمو از پام در آوردم - يزم اگه حس می عز
کنی خفه ای تو هم می تونی آزاد باشی خجالت نکش که با هم ما  .
اين حرفا رو نداريم و بين ما فاصله ای نيست ی خواستم اين م .
جوری شجاع ترش کرده و خجالتش بريزه کرداونم معطل ن . . 

شورت خودشو در آورد ی داشت کيرش به من نچسبهسع . بهش  .
گفتم معين جون حاال می تونی دوباره يه ماساژی به سينه هام بدی . 

يه نقشه داشتمواسش  ل ين کارو انجام داد و من کون قمباون ا .
کرده امو به وسط تنش چسبونده طوری که با کيرش تماس گرفت . 

کيرش درست رفت رو درز و چاک کونم پش لرزش بدن و ت .
شديد قلبمو حس می کردم يه خورده خودمو حرکت می دادم که  .
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ببينم چيکار می کنه يلی شديد تر از ضربان ضربان قلب اون خ .
دل من شده بود ی دونستم در يه حالت دو دلی عجيبی قرار م .
داره پاهامو و چاک کونمو باز تر کرده کير يه تکيه گاه بهتر و  .
بيشتری پيدا کرد - کراتو نکردی ؟مامان هنوز ف / يخوای ؟ بازم م
شوهر کنی - ين بستگی به تو دارهمع ی خواستم بگم بستگی به م ..
اين داره که تو کيرتو فرو کنی تو کوسم يا نه ی پارو از اين حت .

به  فراتر گذاشته دستمو از زير رسوندم به کيرش و اونو محکم
جفت سوراخام چسبوندم تا يه حرکتی بهش بدم ين ارفاق از ا .
بيشتر چی می خواست ش چند بار بازی کردن و ور رفتن با کير .
باعث شد که آبش رو درز کونم خالی شه کوس لب تشنه ام فقط  .
رنگ و بوی آبو رو خودش حس کرد و نتونست که اونو بچشه . 

ين خودشو خالی کرده بودمع ر يا خجالتش ميومد يا هقسمت نشد  .
ر چيز ديگه ای که کير ش بازم نرفت تو کوسم و من با يه کم

ن ور سنگين و تنی پر هوس با خشم چشامو رو هم گذاشتم و با اي
اون ور کردنهای زياد نفهميدم کی خوابم برد

چه ها هنوز نيومده بودندصبح شد و ب ين لخت کنارم دراز مع .
کشيده بود و کيرشل شده اش مشخص بود  يواش لبامو رسوندم به .

سر کيرش و يه زبون بهش زدم ی کردم خيلی تشنه شمحس م . . 

يلی هوسشو دارم يکی بايد به داد من می رسيدخ ی خواستم من نم .
شوهر کنم ولی شايد مجبور می شدم يد آبروی خودمو حفظ من با .
می کردم يگه چه جوری يکی رو حالی می کردم که با من د .
طرف شه و منو بگاد کير می خواستم و می خواممن  . چرا  .
هيشکی نمی خواد چيزی بفهمه گناهم چيه که يک زن شدممن  . . 

که نبايد تو آتيش هوس بسوزمتا آخر عمرم  من شوهرمرحوممو  .
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هنوز دوست دارم وقتی  يادش احترام ميذارم ولی قرار نشد کهبه  .
يکی مرد ما هم باهاش بميريم  گه اين طور بود که ديگه پس ازا .

مرگ کسی عقدشو که باطل نمی کردند يگه ديوونه شده بودمد . .

چه ها بر گشتنددوتا ب . يلی عصبی بودممن خ حال و حوصله  .
يشکاری رو نداشتمه پور وسطای بعد از ظهر بياد قرار بود شاه .

جوابمو بگيره ک هر چی ميشه بشهبه در . يد قبول می کردم شا .
که با هاش ازدواج کنم ی تونستم که شخصيت خودمو پايين نم .
بيارم و بگم بيا کوسمو بکن کر می کرد که من اون وقت حتما ف .
يک زن هرزه ام در حالی که اصال دوست نداشتم همچين فکری در 
مورد من بکنه يک ساعت در ميون فکرم عوض می شد . بعد با  .

ی گفتم نه اگه بخوام اين کارو بکنمخودم م گام به سه تا ن ....
پسرای گلم می افتاد که چه جوری دلشون به من خوشه چطور  .
می تونستم يه مرد غريبه رو بيارم کنارشون چی خوب باشه هر .
بازم براشون ناپدری حساب ميشه و تحمل اين برام خيلی سخته . 

يدم ناهار چی درست کردم و چی خورديمنفهم چه ها فقط به ب .
سفارش کردم که زياد نخورين که دو ساعت بعد از ناهار ميخواهيم 
بريم استخر وابم ين که خيلی خوابم ميومد ولی نتونستم بخبا ا . .
زجر می کشيدم ين هم نخوابيدمع . کر شوهر کردن من اونم توف .

يم بعد بود ولی مبين و ميالد راحت خوابيدند و حدود ساعت دو و ن
از ظهر بود که از خواب بيدار شدند گرم و شرجی بود و هوا  .
چهارتايی مون مايو پوش رفتيم طرف استخر گی اون استخربزر .
ه که تو جای مسطح قرار داشت ومنم يه بيکنی خوشرنگ و يکسر

البته يکسره ميگم از رو سينه ها تا ته يا زير کونمو پوشش می داد 
اد پوشيده بودم و انداممو خيلی چسبون و خواستنی نشون می د
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طوری که معين چشم ازم نمی گرفت . - ين به نظرت چطوره مع
؟/بهم مياد ؟ - ی يلی خوشگل شدی ولی از اون مايوهاآره مامان خ
خيلی کوچيک و نازک می پوشيدی آب بيشتر به پوست بدنت می 
رسيد ين سادگی اون خنده ام گرفته بوداز ا . يعنی در نهايت  .
سادگی گی خودشو نشون می داد و می خواست که منو زرن ,
سکسی تر ببينه  ين که بيشتر تحريکشبه خاطر دل اون و هم ا .

مايو  کنم رفتم يه شورت و سو تين که در واقع شورته همون نوعی
بود پوشيده و بر گشتم يد ی تپل کونم بيشتر تو دحاال اون قسمتا .
معين فرار داشت و  يک ربع شنا نکرده بوديم که در زدندهنوز  .
دو تا پسرای همسايه سر و کله شون پيدا شد من از آب در  .

يومدمن . ص چند يه خورده از بدنم تو شفافيت آب استخر مشخهر 
بود چه هام می خواستند که برن خونه شون و ظاهرا از ب .

وراک باهاشون بازيهای کامپيوتری بکنن و مبين و ميالد هم که خ
اين کارا . - يم ؟مامان بر -؟/ نگه ديگه نمی خواين شنا بکنين بريا . 

ياد اصرا رنمی کنم که حتما اينجا پيش من باشينمن ز ين تو مع .
هم می تونی باهاشون بری . - ين جا پيش تو می نه مامان من هم
مونم ين خونه و وقتی که تو تنهايی نياز به اين هست که يه مرد ا .
اينجا باشه . - ی پسرمهر طور راحت  چه ها تا برن شد ساعت سهب .

می  بعد از ظهر و من و معين تنها تو استخر واسه خودمون شنا
کرديم پا  کمتر به هم می چسيبديم اون واسه خودش دست والبته  .
می زد و منم واسه خودم شنا می کردم يلی نگران و اونو خ .
متفکر ديدم . يلی افسرده به نظر می رسيدخ گفته بودم آخه بهش  .

واج می که قراره امروز بعد از ظهر به شاهپور بگم که باهاش ازد
کنم يا نه ين بابت خيلی در پيچ و تاب بودواون از ا . کنار اومد  .
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من و خودشو به پشت من چسبوند ين که تا به حال در رابطه با ا .
يه  جنسی با هم تا يه حدودی پيشروی داشتيم ولی هر بار بازم

آخرين  تابويی بين ما وجود داشت شايد به اين خاطر بود که هنوز
تابو و سلطانشونو از بين نبرده نشکسته بوديم ين حال از پشت باا .
بغلم زد و بهم چسبيد .- ی خوای شوهر کنی بهش چی مامان تو م
/جواب می دی ؟ يگه توی آب تکون نمی خورديم و به ؟هردومون د
حرفای هم گوش کرده جواب همو می داديم . - يزم ديشب هم عز
ين بستگی به خيلی چيزا ا ...بهت گفتم در مورد نيازهای يک زن و
داره يرون بود و تنمون اون داخل قرار داشتسرما از آب ب . . 

کمرم حلقه زدهاون دستاشو دور  ی سينه های بيرون زده از رو .
سوتين من قرار داده بود يجان و هوس بازم داشت آتيشم می ه .
داد گه وضع می خواست به همين صورت بمونه من ديگه ا .

می  تحملش برام سخت بود و اگه شاهپور همين االن وارد می شد
و گفتم که ميخوام باهاش ازدواج کنم و شايدم يه جوری خودم

تسليمش می کردم . -  پرسيد مامان می خوای ازدواجدوباره ازم 

کنی ی کيرشو روی کونم حس می کردمسفت . . - يرم راستش عز
نار بيایاين مسئله به تو هم بستگی داره که چطور با اين مسئله ک . 

کونم  يه خورده مايو يک تيکه ای من شل نشون می داد و می دونم
از باال يه کمی نمايون شده بود گذاشت رو چاک همون دستشو  .
قسمت .. - گه االن بياد چی بهش می گیمامان ا - يزم چند بار عز
می پرسی زدواج يه نياز هايی داره که اگه تامين نشه بايد ازن  .
کنه يد بهش بگم آرهشا . يه خورده از شورتمو داد پايين و دستشو  .
رسوند پايين تر ی رفتمداشتم از حال م . تنم تو آب سرد استخر  .

کرده بودداغ  پايين تر کشيدشورت خودشم  . . - کنمامان شوهر ن . 
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يگه دوست نداری ؟ما رو د ؟/ - يزم تو هم بايد به فکر من باشی عز
ديگه ی گفتم عزيزم زود باش بجنب يه کاری بکنتو دلم م .. . 

يه خورده شورتمو پايين تر دادمخودم نرم نرم  کردم کيرش حس  .
ن بايد رو کونمه اون شلوارشو کامال پايين کشيده بود ولی مال م
ه پايين بيشتر پايين کشيده می شد که کيرش بتونه با يه حرکت رو ب

رو کوسم فرود بياد

چه لذتی داشت تماس کير معين با کون من هرجور خودمو تو آب .
کت می دادم بازم اين کيرش به سوراخ کسم نمی رسيدحر يشتر ب .

متوجه شدم که چقدر اين بازی گلف سخته کير معين شده بود سر .
مثل توپ گلف که بايد سوراخ کوسو پيدا می کرد يه خورده  .
شورتمو دادم پايين تر ت گه پسرم اراده می کرد می تونسحاال ا .
کيرشو به طرف کسم بفرسته تا من تصميم قاطعمو در مورد 
چگونگی جوابم به شاهپور بگيرم . - ی خوای جوابمو مامان نم
؟/بدی ؟ - کر می کنمدارم ف هی چيزا نياز به فکر شديد داربعض . . 

ين راحتی نميشه جواب دادبه ا ه پور مرد خوبيه درسته کآقا شاه .
کنه پدر آدم چيز ديگه ايه ولی اونم می تونه باهاتون خوب تا . 

که راضی شده با وجود سه تا پسر منو بگيره و با من باشه همونقدر 
اين خودش کلی ارزش داره ين جان تو اگه خودت باشی مع .

اسه حاضری بری با يه زنی که سه تا پسر داره ازدواج کنی و و
؟/خودت دردسر بتراشی ؟ - چين کاری نمی کنمنه مامان من هم . 

يگم آقا شاهپور بدمن نم يه آدمی که از بهشت اومدهاصال اون  . .. 

پسرا نمی خواهيم که يکی جای بابامونو بگيره و کنار مامانمون ما 
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باشه .. - کن که منم تصميم گيرنده امفراموش ن .. - گه راهی مامان ا
داره يه خورده کيرش حرکت کرد اومد رو سوراخ جوووووون  ..
کونم قرار گرفت کسم نياز داشت اون داشت از بی کيری می  .
مرد کرده بود و کير می خواستتوآب سد استخر داغ  . ی م .
خواست که يه کيری بهش بچسبه و بعد اون کير راه تونل مانند کسو 
بگيره و تا آخرش بره يه حرکتی به خودم دادم تا يه خورده کير  .

خ کونم معين جا بجا شه ولی رفته بود رو اون دايره کوچيکه سورا
قرار گرفته بود و با اين تکونای آروم کير معين به طرف پايين نمی 
رفت يا بايد با دستم کيرشو به طرف پايين و قسمت کوس هدايت می 
کرده يا اين که خودش اين کارو انجام می داد يشکدوم فعال ه .
روشو نداشتيم يد يکی مون پا پيش ميذاشتيمباالخره با . ی من م .
خواستم کير بره تو کسم و حاال هر وقت سير شدم و يه حوصله ای 
داشتم کون هم می دادم ولی اون يه جوری به اون جا چسبيده 
بود .- ين يه جوری باهام تماس گرفتیمع - يم مامان جون اوه بتقس
گرم صحبت بوديم اصال حواسم نبود - کال نداره عزيزم تو که اش
غريبه نيستی يه خورده تحرک نداريم و گرم صحبت شديم  .
سردمونم شده کمی هم گرم شيم بد نيست . ين قسمت يه خورده ا .
سرده دستمو گذاشتم رو کيرش و يه خورده اونو پايين دادم . - ينجا ا
يه خورده گرمتره ونو کر می کنه مادرش يا کوس خله يا احتما ف ..
کوس خل گير آورده ين دو حالت هم خارج نبودالبته از ا .. تا  .

ينجاشو که رسونده بودما و کاش يه هل ديگه می دادم قال قضيه ر .
می کندم تکار ی دوست داشتم پسرم يه چيزی رو با اراده و پشول ..
م و تالش خودش به دست بياره و اگه منم کمکی بهش کرده باش

حداقل آخر کار اين خودش باشه که کلنگ پيروزی رو می زنه . 
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ين جوری اعتماد به نفسش زياد می شه و می تونه احساس ا
مردانگی هم بکنه ک کيرش رو سر کوسم قرار داشتحاال نو . . 

 يگه دوست داشتم بقيه راهو خودش بره خودش حس کنه که چید

ميخواد و منم چی ميخوام ياز من چيهن . چه چيزی خوشی های  .
يک زنو تکميل می کنه که يک زن عشق و احساساتی درسته  .
قوی داره ولی در همه حال که نمی تونه خودشو فدا کنه گرم ا .

رو بری خودشو فدا کنه اون جوری که بايد و شايد نمی تونه به دو
هاش برسه ی خواستم يک مادر خوب باشممنم م . يد حال و با .
روزم درست و رگالژمی بود تا بتونم بقيه رو تنظيم کنم مامان - .

چند درصد امکان داره طرف من باشی يعنی طرف بچه االن 
هات - يشه طرف شما هستممن هم به عشق شما و به خاطر  .

که زندگی می کنمشماست  .- ين بود که چه جوابی به نه منظورم ا
خواستگارت ميدی يگم آرهفعال هشتاد درصد م . به خاطر همون -

ی که گفتیمسئله ا - پسرم علت ديگه ای ندارهآره  يه فشاری به  .
سر کيرش داد - چقدرحاال  ی در صد احتمال داره که حاال س ..
بهش جواب منفی بدم .. ياد می گرفت که بايد جووووون داشت 
چيکار کنه ين مثال پسر زرنگه من بودا . يکی داداشش و اون  .

و بايد بعديش که اون دو تا خيلی خجالتی تر از اين بودند اونا ر
چيکار می کردم ا به ين يکی کارامو پيش ببرم تفعال بذار با ا .
موقعش ببينم تکليف اونا چی ميشه ی خواست يه تکونی به دلم م .
خودم بدم و بهش بگم عزيزم پسرم جيگر گوشه ام حاال شده پنجاه 

فس درصد ولی بعضی وقتاست که تر بيت بچه و بهش اعتماد به ن
دادن از همه چی مهم تره يد اگه داداش دوميش بود يه بر شا .
خورد ديگه ای باهاش انجام می دادم ياد می جااااااان داشت  .
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گرفت  کات خفيف داخل آب در اثر جريان خفيف آب بود ياحر .

رکتايی چيز ديگه ای که فکر می کردم کير معين داره تو کسم يه ح
رو انجام ميده رفت کر نمی کردم يه خورده ديگه پيشنه اشتباه ف ..
کرده بود بازم رفت جلوتر - چند درصد مامان حاال به نظرت 
احتمال داره که بهش جواب منفی بدی - يزم تو که خودت می عز
دونی يه تصميمو نميشه به اين سادگيها گرفت پنجاه پنجاه فعال  .
هستم يدستشو گذاشت دور کمرم و يه دستشو دور پام قسمت  .

گه کيرشو باالی دوتا رونم يه فشار رو به عقبی بهم داد و نصفه دي
هم فرستاد تو کسم - ين اوووووفففففف آخخخخخخ نههههههه مع
کسسسسسم عزيزم آتيششششش آتيششششش گرفتم جووووون دلم .

ياد از جاشدلم داره در م چيکار کردی . اووووخخخخخخ .
يزمنههههههه عز .. - چی حاال چی بگو حاال چیمامان حاال  نه نه -

ی کنم شوهر نمی خوام من تو رو ميخواممن شوهر نم شما  .
پسرای گلمو می خوام يگه صد در صد بهش ميگم نهحاال د . .. 

يگه کافی بود که يک کار برای اولين بار انجام شهد ی کير وقت .
معين رفت تو کس من که مادرش بودم يعنی ديگه کير گشايی 
شده ش بره تو يعنی از اين لحظه ها و دقيقه و ثانيه هايی که کير ..
کس من فراوون داريم

ی کردم و معين هيجان زده شده بودمن داشتم حال م کوه و ش .
دهيجان اون لحظه رو نميشد با هيچ قلم و کالمی تو صيف کر . 

چقدر هوس داشتم چقدر خوشم ميومد  پس از مدتها داغی کير رو .

تو کسم حس می کردم ين که منت مرد غريبه بدون دردسر بدون ا .
ای رو بکشم و واسه خودم و بچه هام شر درست 
کنم . - يزم عزيزماووووففففف عز ی که مرد باالخره نشون داد .
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شدی و می تونی روی پای خودت وايسی ی بهم باالخره تونست .
ثابت کنی . - ين عزيزم خودتو حرکت بدهمع کت بدهحر . منو  .

کنب - فتم شايد يلی وقته که می خواستم اين کارو انجام بدم گمامان خ
دعوام کنی يد نخوای بهم بدیشا . يد تا يه حدی رو بهم اجازه شا .
بدی . - پسرمدوستت دارم دوستت دارم  ی شما پسرامجونم فدا . . 

که کار می کنه جای ديگه اتم کار کنهزبونت  ی دونی که اوخ نم ..
چه آتيشی اون تو بر قراره - ينو می خواستی ؟مامان هم / ين ؟ به هم
/نياز داشتی ؟ که نيازم بيشتر از توهه؟ من  که بيشتر می من  .
خواستم تو وجود تو آروم بگيرم که هم عشق تو رو می من  .
خواستم هم هوس تو رو پسرم تو هنوز نوجوونی نمی دونم اين - .

رفای حرفای قشنگ و رمانتيکو از کجا ياد گرفتی و چه خوب هم ح
هوس انگيز می زنی . -  ی که من تو رو دارم کهمهسا جونم وقت

اين  خيلی با احساس و هوس انگيزی چرا از اين حرفا نزنم و از
کارا نکنم . - گو معين بازم بگوب کيرت چقدر داغ کرده . يه  .
خورده اونو عقب کشيد کردم که می خواد جلوی آبشو بگيره حس  .
گذاشتم هر کاری دوست داره باهام انجام بده چند دوست نداشتم هر .
خالی کنه چون حس می کردم کيرش اوالی رشد بلوغشو طی می  .

ی خودم کنه و اگه آبش بريزه ممکنه تا دقابق زيادی شل بمونه ول
سفتش می کنم يدم و حال می کنم ولی بهتره يه خودم بهش حال م .

ده می خورده شل نگيرم واين تو ذهنش نباشه که مامانشو خيلی سا
تونه به چنگ بياره يه خورده نرمتر منو می گاييدحاال  . باورش  .

ی شدنم پرپر می زدداشت  . .- ين و مامان مامان من خوشحال تر
خوشبخت ترين و هيجان زده ترين پسر دنيام يزم تو حاال عز .
ديگه يه مرد شدی ی کيرت رفت تو کوس يه زن ديگه همه وقت .
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سد های بچگی رو شکستی یآقا شد . ين مادر منم خوشبخت تر .
روی زمينم يه پسری دارم که درکم می کنه . پس از فرو رفتن  .

تی داره کير تو کوس هنوز رومو طرف معين نگرفتم تا ببينم چه حال
و چطور هيجان و احساسات خودشو بروز ميده چند دقيقه گذشته  ..

ا ته بود ولی هنوز هيجان همون دقيقه اولی رو داشت که کيرشوت
شاهپور  کسم فرو کرده بود و منم بهش گفتم جوابمو آماده کرده به

ميگم نه . - يگه می تونی با همه جام ور بریحاال د پشتمو بمالی . . 

يزم همون جوری که بارها و بارها منو مالوندیعز ی تونی با م .
سينه هام ور بری . - کيرم داره می ترکهمامان ماااامااااان  حس  .

ی کنم مث يه شمع داره تو کست آب ميشهم . - يز دلم کس منم عز
همچين حسی داره .- ال گو چيکار کنم تا تو بيشتر حمهسا جونم ب
کنی و راضی باشی . - ی بابات رفته هنوز حالم خوش نبوده از وقت
ولی تو داری اين خوشی رو به من بر می گردونی ی دونم چه نم .

ين آب جوری يواش يواش بايد خودت قلق منو بگيری حاال شايد تو ا
و اين وضعيت ناگهانی که داريم اون جوری که بايد و شايد نتونی 
ارضام کنی . - کاری می کنممامان من هر کاری می کنم تا هر .
خوشحالت کنم يازی به غريبه ها نداشته باشیتا ن . چی تو هر .
بگی ک از چشاش سرازير شده بود و زار زار می گريستاش . . 

ين قدر يادم مياد واسه باباش و روز اولی که خاکش کرده بودند ا
گريه نگرده بود گی عجيبی به من داشتوابست . گريه هاش منم با  .
اشک می ريختم يه دور بزنم و روبروش قرار بگيرم مجبور شدم  .

يدوسرشو گذاشتم رو سينه های درشتم که از هوس داشت می ترک . 

ين حال دست نوازش رو موهای خيسش کشيدم و اشکاشو پاک با ا
کردم . - ين تو فقط به خاطر اين که من ازدواج نکنم اين کارو با مع
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؟/من کردی يا به من و بودن همه جوره با من نياز داری ؟ مهسا -
که نمی تونم دروغ بگم هردوعلتشجون من  که به خاطر هر دو  .

به هم وابسته ان ی بيشتر به خاطر تو و خودمول .  ين که منم دلما .

می خواد با تو باشم کنم و تو هم حال کنیبا تو حال  . ی من نم .
بخوابه و  خوام يه مرد ديگه ای جای بابام بياد و تازه کنار تو هم

شايد تو به خاطر اون گاهی وقتا مجبور شی که تحويلمون نگيری . 

که ديگه گريه نکنهازش خواستم  سرشو باال آوردم . . - ين جون مع
اين که ميگن مرد نبايد گريه کنه درست نيست گريه عقده های  .
آدمو می شوره و آرومش می کنه ی زيادی گريه کردن هم ول .
نشون دهنده شل بودنه آدمه ی يخواد از اين لحظه هاحاال دلت نم .
؟/خوشت استفاده کنی ؟ - ی گريه های من بيشتر از روی شادمامان 
و ناباوری بوده ين که دل شکسته من به مرادش و ا ..
رسيد - ين طور مادر دل شکسته تووهم ی خوای مامانتو نم .
/ببوسی ؟ يه ماچی به صورتم داد و رفت عقب؟  - ی پسرماوهو . 

که خاطرت آسوده شد همين ؟حاال  / ی ؟ مهسا از اون آبداراشو م
خواد که بترکونه و خودمون ندونيم کجا منفجر شده ی دوست ندار .
؟/مادرتو با عشق و هوس و هيجان ببوسی ؟ چرا خيلی دلم می -
خواد ولی گفتم شايد خوشت نياد . - يوونه دوست داشتنی مند .. 

ک کرده ی داغ و پر هوس خودمو به لبای تشنه و آماده اش نزديلبا
و همديگه رو ابتدای استخر و داخل آب بغل زديم ين جوری هم .
 که بغل زده داشتمش لحظه به لحظه کسم بيشتر خيس می کرد و

بيشتر طالب کيرش شده بود که در همين لحظه صدای زنگ 
اومد . - کی می تونه باشهمامان  .- کر کنم آقا شاهپور باشهف اومده  .

گيرهجواب ب بش ين مثل گچ سفيد شده بود و قلدوباره صورت مع .
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به شدت می زد يرون و خودمو با حوله يه سره من از آب رفتم ب .
پوشوندم و کامال حجابی شدم . - ين تو برو يه گوشه ای من مع
چهار تا کالم حرف باهاش بزنم و بر گردم .- کجا می دونی از
اونه . - که خيلی از وقت شناسی داداشش و اين که سر خواهرش 
قول و وعده اش هست می گفت چه ها هم که کليد دارنب . مامان - .

پشيمون نشوتو رو خدا  يه وقت بهش بله نگی ها .. چی ميگی -- .
معين من تازه نيمساعت پيش شوهر کردم گه مرض دارم برم م .
زن شاهپور شم

ه رو ی روبروی شاهپور قرار گرفته سالم احوالپرسيهای اوليوقت
ی انجام داديم من همش از صحبت اصلی طفره می رفتم و سعی م

کردم موضوع رو به چيزی که اون می خواد نکشونم اون ظاهرا  .
چی رو فهميده بودهمه  چون بر خورد گرم شب گذشته رو  .

نداشتم رفا ی شاهپور زرنگ تر از اين حالبته سرد هم نبودم ول .
الخره بود با اين حال واسه اين که به دلش نمونه ازم پرسيد با

تصميمت چی شد - برای  ين که پيشنهادت خيلی وسوسه انگيزه وبا ا
من منطقی و می دونم تو بهترين مردی هستی که می تونه منو به يه 

يد اونا خوشبختی و رفاه برسونه ولی به خاطر بچه ها و اين که شا
يه حسی پيدا کنند فعال برخالف احساس خودم شرمنده ام .. - ی ول

ننمن که گفته بودم کاری می کنم که اونا احساس ناراحتی نک .. 

يگه از اين حالت کنه بودنش خوشم نميومدد ی خواست دلم م .
ودزودتر خودمو لخت کنم بچسبم به کير معين و اون ول کن نب . 

خو کر می کرد اومد ه خواستگاری اگه چونه برعکس بزنه و نرف
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باال ببره به يه جايی می رسه يگه ديوونه ام کرده بود واسه يه د ..
لحظه صدام رفت باال - يخوامبابا من شوهر نم يخوامنم . ين که مع .
شورتشو پاش کرده بود از آب پريد بيرون و با صورتی بر افروخته 
اومد دم در يه فيلمی هم اون اومد و گفت مامان منو صدا زدی ؟ .
؟/ - پسرم آقا شاهپور يه کاری داشتندنه   يف می بردندداشتند تشر ,

سر يه مسئله داشتيم تبادل نظر می کرديم صدام رفت 
باال .. - ييد سر پا بدهبفرما ی مگس صفت يخ زده بودلوت . سرشو  .

کون داد و با يه خداحافظی آروم رفتت کرده و يه درو قفل  .
نداخته نگاهی به دور و اطرافی که خونه ما از اونجا ديد نداشت ا

درجا همون دم در حوله رو انداخته و خودمو کامال برهنه کردم . 

ريدم ينم تا منو اون جوری ديد شورتشو انداخت تو آب و منم پمع
توی آب پشت سرمو اونم  .  يه خورده شنا کرديم ولی دلم می ..

خواست زودتر بچسبم بهش اون خودش اومد سمت من .. از  .
پشت منو گرفت يلی از اين حالت خوشش ميومدخ . مدام دوست  .

يين کيرشو به کون من بچسبونه و از اين طريق مسيرشو تعداشت 
کنه وند ی که حداقل يه بار منو به ارگاسم نمی رسمن تا موقع .
راضی نبودم که بهش کون بدم ود يم يه گوشه استخر که سايه برفت .
و می تونستيم روشنی زيبايی و طبيعتو خوب ببينيم و غرق لذت 
شيم . - کون درشتت تو اين آب چقدر قشنگ و مهسا جون 
خواستنيه . - کن معين معطل چی هستیشروع  يهو ديدی االن  .
داداشات اومدن و منم مجبور شدم حرص بخورم ياز شديدی من ن .
دارم که تو بتونی منوبه اون حسی که دوست دارم برسونی من به  .

يد وارمتو ام يد نشون بدی که من در تصميم گيری خودم اشتباه با .
نکردم کاری می کنم که تو به وجودم افتخار کنی-. . ينو که می ا .
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گفت کيرشو از ته می گرفت تو دستش ومحکم می کوبيد به کونم . 

کير آبو می شکافت و با يه حرکت شالقی می خورد به کونم بازم  .
پيش دستاشو به سينه هام چسبوندمثل دفعه  ين بار با هيجان ا .

يشتری بيشتری و منم اين دفعه خيلی اميدوارانه تر و با آرامش ب
منتظر لحظات بعدی سکسمون بودم ی خواستم اون کيرشو مثل م .
يه موشک تو کسم بترکونه يدم داره کيرشو به سوراخ کونم بازم د .
می ماله - ين جون عزيزممع تمام تن و بدنم مال تو . کاری هر .
دوست داری باهاش انجام بده د کس مامانته که کير می خوافعال  .
تو بايد اول اون ناحيه رو سر حالش کنی بعد .- که حرفی ندارممن  . 

ين جوری داشتم يه قلق گيری می کردمهم . - گران نباش به اون ن
ی کنم جاهاش که رسيديم خودم بهت ياد ميدم خودم باهات همکاری م

که چطور تيرو بزنی به هدف . - ی ميرم برای اون هدفاتم يه  .
تير دارم کلی هدف . - ين جون نگو يه تير داریمع گو يه هفت ب .
تير داری و کلی تير يرتو بذار بره تو کسمحاال سر هفت ت . . 

ی منتظرهمامان .. - کوسسسسسم کوسسسسس داغمجوووووون  . 

ی که يه ساعت پيش غلش دادی بفرستش بره نترس همونجور
فرستاديش تو .. - يا تندمامان نرم نرم  من ازت هم نرمشو - .

يخوام هم تندشوم عدش يه خورده نرم نرم بذارش بره داخل بحاال  .
سفت سفت شروع کن به گاييدنم  ين چقدر حال ميدهاوووووه مع ..

اين نرم و سفت کاری تو کيرشو وقتی آروم رو پوست بيرونی و  .
ی گوشت درونی کوسم می ماليد و می رفت واسم يه احساس تازگ

خاصی داشت و محسن هم هيچوقت همچين حسی رو در من به 
وجود نياورده بود ش يعنی يه مدل گاييدنی که اصطکاک و هيجان .
به اين صورت باشه ين بار دستشو از رو سينه هام به طرف ا .
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شونه هام رسوند تشو کف دسدو تا بازومو داد هوا و بعد دو تا  .
يومد گذاشت رو زير بغلم و با يه مالش خاصی هرچند که قلقلکم م

ولی هوسمو زياد تر می کرد کيرش تا ته کسم رفته بود . تا  .
ی کمرمون تنمون تو آب بودوسطا گذاشته بود پس اون لبشو  .

گردنم و با سرعت بيشتری کسمو می کرد . - ی که مامان هر طور
بيشتر خوشت مياد بگو همون جوری ادامه بدم - يزم خوبه عز
پسرم خوبه . ی کنمدارم حال م . ی دونستم از اين لحظه های م .
شيرين بازم داريم ی تونه بهم حال بدهبازم م . کنش نيستممن ول  . . 

گه بريم تو اتاق و اون جفت لبای داغش به چنگ کوسم بيفته نمی ا
ذارم ولم کنه تا ارگاسم نکرده دست از ش ورنمی دارم ی با لبا .

ببوسه  کوسم لبای صورتشو می بوسم و اونم بايد تا اون حدی کسمو
تا راضيم کنه يگه اين افکار فقط يه رويا نبودد ..

يه لحظه معين کيرشو از تو کوسم در آورد و به سوراخ کونم 
ماليد چيکار می کنی پسر- . يه خورده داخل آب فشار آورد . . 

يرون يزم آب سرده و سوراخم تنگ و سفته واسه گوييدن کونم بعز
آب زياد وقت داری يا کسو بچسبحاال ب . . - ين عزيزممع يا از ب .
روبرو با هم حال کنيم ی خوام اون چهره قشنگتو وقتی که داری م .
کيرتو فرو می کنی ببينم گتو حس کنماون حس قشن . چشای اون  .

ميده  خوشگلتو ببينم که داره اون کيری رو که تو کوس من مانور
تصور می کنه اه يساده بوديم و به هم نگهردومون داخل آب وا .
می کرديم کيرشو با کس من مماس کرد . يه دنيا لذتو دوباره  .
فرستاد سراغ من کيرش تو اون آب سر استخر دوباره کسمو  .
داغش کرد داغ داغ . يگه ازش خجالت نمی کشيدمد .. چون نگاه  .
اون همون نگاه من بود و احساس و نياز اون همون احساس و نياز 
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من فته ی خواست هم نگاهشو داشته باشم و هم کيرشو که ردلم م .
تو کسم يم ين وقتی که دستامونو دور کمر هم حلقه زدواسه هم .
نبايد زياد به هم می چسبيديم يعنی به صورتی که نتونيم چشمای  .
هم و نگاه همو ببينيم گاه رو که وقتی کير توی کس من اون ن .
باشه خيلی دوست دارم ی ی برم از اين که دارم يکی رو ملذت م .

ود من کيف بينم که با تمام وجودم دارم بهش لذت ميدم و اونم از وج
می کنه مامان دوستت دارم عاشقتم- .. .. - ين طور دوست منم هم
دارم راضی باشی يم شده بوديمما با هم تنظ . يبا يه اندازه قدما تقر .
بود ير کيرشو يه خورده مورب کرد و مثل يک اهرم قرار داد ز .
کس من و اونو از پايين به باال فرستاد تو کس من آخخخخخ - .
چقدر داغه چقدر تو اين آب سرد اين حرکت تو می  ..
چسبه . -  يز دلم مامان فدای اون چشايی بشه که از هوس بهعز

زور باز ميشه . - نمچشای تو فقط هوسو می بيمهسا جونم منم تو  . 

ی خوای ديگهتو هم م آره مامان . .. - که خودت می دونی جوابم تو
چيه ناقال ی خوای دوباره از زبون مامانت بشنوی که تو کف م .
/کيرتم ؟ ی خوام که هميشه و همه جا باهام باشه؟ آره م هر وقت  .

کردم بياد سراغم به من حال بدههوسشو  که داخل آب مثل حاال  .
سرد داغم کرده و بهم لذت ميده  يه خورده خودشو خممجبور بود  .

کنه و بعد به طرف باال نشونه بره  يد يه خورده سرعتشو زيادبا ..

می کرد تا منو به ارگاسم نزديک تر کنه ين حال اگرم تو آب باا .
ر طالی نمی تونستم ارگاسم شم مطمئن بودم خارج از آب هم پسر کي

من می تونه منو به اون چيز و جايی که ميخوام برسونه لحظه به  .
يک تر می کرديم تا لبامون جفت هم قرار لحظه سرمونو به هم نزد

بگيرن چه لحظات پر شکوهی بود . يگه فاصله چشامون خيلی د .
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نزديک به هم شده بود ولی در عوض با يه بوسه چسبون و شيرين 
ادامه داديم کير داغشو داخل کسم به حرکت در آورده بوداون  . . 

يه لذت زيادی که می دونستم به اين نون و ماستها نمی تونه منو به 
ارگاسم برسونه ديوونه ام کرده بود يد سرمای داخل آب رو اين شا .
جور ارگاسم ها اثر بذاره و کون پسرم قرار داده اوندستامو رو  .
محکم به خودم فشردم تا حداکثر حال و لذتو برده باشم مامان منو -

کم گرفتی و ولم نمی کنی کيرم داره اون داخل آب ميشهمح .. 

جووووووون ه گه بدونی مهسا جونم که من االن دارم چاوخ ا ..
حالی پيدا می کنم ياد نمی تونم جلوشو بگيرممامان داره م . ين ا .
آخر هوس و لذتمه يه خورده تحمل و تامل کن- . مرد باش . گه ا .
خالی کنی و شل و وارفته شه من بايد چيکار کنم چی تو باشه هر  .
بگی ی من می خواستم يه کمکی کرده باشم و دوباره ادامه داد ول .
ه سبب نشم که کمر پسرم سنگين شده و دچار سستی اعصاب شه ک

بعدا خودمون چوبشو می خوريم ين اونو دوباره پرس واسه هم .
کردم کمرشو به شکم خودم چسبوندم و با فشاری که بهش می  .
آوردم و نمی تونست خودشو عقب بکشه در همون پوزيشن آب کير 
پسرگلم رفت توی کسم جوووووون- . چقدر تشنه اين جوووون  ..
آب گوارا بودم . - يد ادامه بدی تا هر وقت خواستم منو بگايی فقط با
بگايی و بگايی يا لب لبتو بخورم معين قشنگمب . تو هم لب لب  .
کسمو بخور کيرتو از کسم در نيار همون داخل اگه يه خورده فقط  .
ديگه بمونه خب ميدونه بايد چيکار کنه ين لحظه زنگ در درهم .
خونه به صدا در اومد پاچه شديممن و مامان دست . چند هر  .
ر صدای داداشا ميومد ولی ترس برمون داشت که نکنه از ديوا

بپرن ين اين کارو می کردالبته مب . يع مايو يه تيکه ای رو سر .
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رو باز پامون کرديم ومنم از يه گوشه ای سوتينمو بستم و رفتم د
کردم لی کرده ينو نفرستاده بودم چون با اين که تازه خودشو خامع .
ر بود ولی کيرش همچنان شق باقی مونده بود شايد هم به خاط

سردی آب استخر بوده باشه ين ين و ميالد اومده بودند به معمب .
وش بگن که واسه شب خوابيدن بياد خونه همسايه و دسته جمعی خ

رار بر باشن من يادم نميومد که بابت شب موندن مجوز داده باشم ق
ا صبح و بعد از ظهر بود ولی هيجان شديدی که از تنها بودن اونم ت

ه در کنار معين و زير کير اون خوش گذروندن داشتم سبب شد ک
زياد سخت نگيرم . - ين اگه تو دوست داری شبو با داداشات مع
خونه همسايه باش . -  کسی می دونی کهمامان خودت بهتر از هر 

من غيرتم قبول نمی کنه تو رو تنها بذارم يح ميدم تا صبح ترج .
کنار تو بيدار بمونم و خواب قشنگ تو رو ببينم - يوونه دوست د
 داشتنی تو که خودت بهتر از هر کسی می دونی که مامان هم

کنارت بيدار می مونه و تا صبح می ترکونه

کيدنت برم مامان جونقربون تر -- کشت برم که منم قربون اون تر
منو می ترکونه چه ها رفتند و من و اون تنها شديمب . ی وقت برا .
هر کاری زياد بود . يکی که دوست داشتم با آرامش و حوصله من 
کارمو انجام بدم يه عروس خانوم خوشگل واسه دوست داشتم  .
پسرم باشم و دلشو ببرم ی دونستم بچه ها که بشينن پای م .

مع بودکامپيوتر ديگه خدا رو بنده نيستند از بابت اونا خيالم ج چند  .
ال تا شلوارکيپ و چسبون توی پام آزمايش کرده و از معين سو

کردم کدومشو دوست داری پام کنم - گن و مامان همه شون قشن
هوس انگيز ين که من بايد از پات در آرمفقط ا . جون من راست -

يگی ؟م ؟/ به جون تو مامان- پس خيلی دوستم داری- . کی مامان  .
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هم  ميشه شب بياد و همه چی در سکوت و آرامش باشه و من و تو
در دنيای عشق و هوس خودمون حال کنيم - يزم پسرم چقدر عز
شاعرانه و رمانتيک حرف می زنی چون يه مامان خوشگل و - .
رمانتيک دارم ينشم يه کمر به باال رو با يه سوتين بودم و پاياز  .
جين چسبون پام کردم که وقت حرکت هم با يه چرخش کون چشمای 
پسرمو گرد می کردم . - يزم پسرم يه خورده صبر و تحمل هم عز
داشته باش ی قرار تر بودمراستش من خودم از اون ب . ی کير وقت .

م می آماده شده اش از داخل شلوار به من عالمت می داد منم دل
جايی خواست بپرم روش و همونجا خودمو بهش بچسبونم ولی از اون

يه  که بايد به کار و زندگی و خورد و خوراک هم می رسيديم و
جورايی هم پسرمو کنترل می کردم که فکر نکنه زندگی 24 

من  يعنی فقط همين مجبور بودم خودمو کنترل کنم وگرنهساعته 
دست کمی از اون نداشتم ين حال وقتی کف دستشو می ذاشت باا .

اسنم رو کونم يا همون شلوارم و با دستش يه حرکت دورانی رو ب
بذاره  انجام می داد دلم می خواست همونجا دراز بکشم و بهش بگم

تو کوسم ی که مبين و ميالد دوباره رفتند خونه همسايه از لحظه ا .
همه جا مثل يه سايه اين معين بود دنبالم يم شامو با هم خورد .
وبعدشم يه خورده آب ميوه يبای خونه قدم زديم و تو محوطه ز .
يواش يواش وقت عمليات از راه رسيده بود . - گفتم که مهسا جونم 
خودم درش ميارم يه شرط داره- چه شرطی مامان -
خوبم . -  ينه که بذاری کيرتو همون که ميخواد به کسمشرطش ا

صفا بده رو بليسم پاش کشيدم پايين و اولش می گفت شورتشو از  .
دنو مامان بدت نياد ولی وقتی کيرشو گذاشتم تو دهنم و ساک ز
جازه واسش شروع کردم لذتی که در تمام وجودش رخنه کرده بود ا
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نمی داد که ديگه از اين حرفا بزنه کار به جايی رسيده بود که  .
خودش کيرشو تو دهنم حرکت می داد ين که زود آب واسه ا ..
کيرشو خالی نکنه دهنمو از رو کيرش بر داشته و بهش گفتم عزيزم 

ه چيزی حاال می تونی هر کاری دوست داری باهام انجام بدی فقط ي
 رو يادت باشه زنا در کل خيلی پر هوس تر و پر عطش تر از

مردان ولی  يد ابتدای کار عطش و انگيزه مردا زياد تر باشهشا .
هر چقدر از زمان سکس می گذره نمودار زنا اوج می گيره . 

اقل ی که کيرت داغ کرد و آبت خالی شد ديگه حس می کنی حدوقت
واسه چند دقيقه ای سير شدی  ی آبش مياد شايد همينزن هم وقت .

حسو داشته باشه ولی خيلی طول می کشه تا آبش بياد يا به ار گاسم 
برسه گم پسرم در يک رابطه سکسی عالوه بر خواستم بهت ب .
خودت بايد به طرف مقابل هم توجه داشته باشی ی که ازش وقت .

تری لذت می بری لذت هم بدی تا اون با يه آرامش و هيجان بيش
واسه دفعات بعد خودشو در اختيارت بذاره ی دونم متوجه نم .
حرفام بود يا نه ی در شب سکوت محيط جنگلی و نسيم خنک ول .

اش يواش و زير نور ماه و ستارگان من پشت به اون بودم و اونم يو
با دو تا دستاش شلوارمو از پام کشيد پايين هوس داشتم . هوس  .

ی خواست يه کاری کنه که آبم بياد و بتونم سر حال شمودلم م تا  .
يلی صبر و تحمل کرده بودمحاال خ کف دستشو گذاشته بود رو  .

د کسم و بعدش کف دستشو صاف کرد و چهار تا انگشتشو فرو کر
شت تو تو کسم قسمت باالی کسمو از پشت آورد باالتر و اونو گذا

دهنش و همراه با بازی انگشتای داخل کس کسمو از باال می  ,
مکيد . - ين خوشم ميادمع ی استاد ميشی پسرمدار .. - ير دست ز
مامان استاد خيلی کارا ازم بر مياد . - ی کنمحسش م ی حسش م .
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کنم عزيزم ی حس و سست شده بودمب . کونمو به صورت معين  .
می ماليدم تا تماس بيشتری با با لب و دهنش داشته باشه اون به  .

ری يک زدن و ور رفتن با من ادامه می داد و من هر لحظه حشم
تر از لحظه پيش می شدم نههههههه- . ين اووووووخخخخخخ مع ..
خيلی سخته يلی سخته بتونی منو به آخر عشق و حال خ ..
برسونی ی می دونم می تونیول .. . - گه نتونم ممکنه به مامان ا
شاهپور بگی بله .. - ی تونینترس تو م ين مسئله من دلم واسه هم .
نمياد که دل پسرمو بشکنم کجا که اون بتونهتازه از  . کاری هر  .
يه قلق خاصی داره و می دونم که تو خوب می تونی قلقمو به دست 
بياری و به من هيجان بدی ی که اين چند روزه اين همون طور .
کارو کردی ری و يد بتونی قدرت جلو گيری خودتو باال ببفقط با .
يه خورده سرعتی تر کار کنی چند واسه مردا خيلی سخته که هر  .
سرعتی باشن ی بودن هم بيشتر وقتا باعث زود ارضايی سرعت .
مردا ميشه يه جوری بايد به مامانت حال بدی .

پسرم معين نازم تو می تونی يلی راحت می تونی من و کسمو خ .
سر حال بياری گه يه وقفه ای تو کارمون افتاد علتش اين امروز ا .
بود که شاهپور در زد و بعدشم بچه ها اومدن  در هر حال ما حاال .

يمبا آرامش تو بغل هم و ی بعد دو تايی مون کامال لخت رلحظات .
ی تختی قرار داشتيم که دور و برش پنجره های باز بود يم نس .
خنک و هوای دلپذير ی پرنده هايی که شايد اونا هم مثل ما صدا ..
داشتند عشقبازی می کردند چه حالی می داد در اين شب پر  .
ستاره زير کير پسر گل و نازم بودن و عشق و صفا کردن فقط  .
من بودم و اون ی ی نه استرسی و نه هيچ عامل ديگه انه مزاحم .
که تو کار ما اما و اگری بياره  کس من سپرد ودوباره دهنشو به  .
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اين من بودم که از هيجان زياد کيرمو رو دهنش حرکت می دادم تا 
اون جوری که دوست دارم و خوشم مياد به کسم انرژی 
بدم . - چيکار کنممامان  - يواش يواش قلق منو می گيریخودت  . 

ه يه زن وقتی که تو سن من باشه و اصوال در هر شرايطی نقط
حساس و اوج حساسيتشو می تونی روی کسش پيدا کنی باهاش  .
ور برو دست بزن . بخورش . باهاش باش . ی که همونجور .

هر  باهاش زندگی می کنی وکردی و اين چند روزه نشون دادی که
کاری براش می کنی ين دارم از هوس می سوزممع . زود باش تا  .

ياد هوس من حيوونای اطرافو اين طرف نکشونده ارضام فر
کن . - گه اين طرفا حيوونای وحشی هم دارهمامان م - پسر نترس 
شجاع من گوش که نبايد ترسيداز روباه و خر . لذت ببر . همه - ..

که تاريکهجا  ..- ی معين جون اگه بدونی در سکوت جنگل و ول
زير نور ماه و ستاره سکس چه حالی ميده کم به روی تخت با ش .

بز و افتاده و سرمو گذاشته بودم بيرون و به طبيعت سياه ولی س
روح افزا نگاه می کردم ی داد و لذت سکسمو به من آرامش م .
بيشتر می کرد ن ين لذت وقتی بيشتر شد که حس کردم کير معيا .
از همون پشت و از طرف کون داره ميره تو کسم کيرشو فرو  .
می کرد تا ته کوسم و اونو به آرامی بيرون می کشيد ين کارو ا .
چند بار پی در پی انجام داد چقدر اين حرکتش عالی بود . هر  .

ه خوبی چند دوست داشتم دقايق زيادی رو در اين حالت بمونم ولی ب
می دونستم که اين نهايت کار و اوج لذت نمی تونه باشه و اون بايد 
سعی خودشو بکنه که بتونه منو ارضام کنه گشتشو می کرد تو ان .
سوراخ کونم تا در آن واحد دو چيز تو سوراخام باشه ين با ا .
کارش بازم هوس منو زياد تر کرد ی که اون مخصوصا وقت .
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هم  انگشتی رو که می کرد تو کونم ميذاشت تو دهنش و چه جوری
با لب و دهنش صدا می داد که يعنی حال کردم يدم راستش شا .
حال می کرد يه کمی سرعت گاييدنشو برد باالتر . ی دونم تا م .
و اونجايی که در توانش بود سعی خودشو می کرد تا پيش من ر

سفيد باشه و نشون بده که چقدر مادرشو دوست داره و واسه اين که 
مادر محتاج مردای بيگانه نشه از هيچ کوششی دريغ نداره کف  .

رده دستاشو گذاشت رو شونه هام و من با چشايی بسته خودمو سپ
بودم به دست اون . - يزمبمال بمال عز پشتمو کمرمو بمال  .
کونمو کونمو بازش کندو طرف  .. کيرتو محکم تر بزن به ته  .
کسم پشت پاموبمال همه جامو  . .. - پل من دوستت مامان ناز و ت
دارم يگه حاال مال منیتو د . .- يشه مال تو و بچه هام بودممن هم . 

پسرمی و هم شوهرمیحاال تو هم  چيز منیهمه  . بزن . يع سر ..
تر ی کنم سريعترخواهش م . چقدر داغه . کيرت چقدر داغه . . 

/حواست هست ؟ يخوام به اين زودی تو کسم خالی کنی؟ نم ی م .
ترسم شل شی کير که اين جوری داغ می کنه زود خالی می  .
کنه - يلی داغهمهسا جونم تن تو هم خ ی کوست داره کيرمو تو .
آتيش می زنه . - يه کمی صبر کن بعدا آتيش بگيرحاال  ک کنخن . . 

حال بده گه داشته بود و بازم با سرعتی باور شونه هامو ن .
نکردنی کيرشو به ته کسم می کوفت يه دستمو به طرف عقب بلند  .
کردم و انگشتاشو می ليسيد چند تا چند تا و لباشو دونه دونه و  .
ميذاست رو بازوهام و با اين کارش بازم داغ و داغ ترم می 
کرد . - کوسسسسسم کوسسسسسم معين تند تر جووووووون 
کيييييرررررررتو محکم تر بکوبون امونم نده بجنب . يادداره م . . 

يه خورده دندون رو جيگر بذاری مياد يادآبم داره م . يم خنک نس .
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رو تن داغ من هوسمو دو چندان می کرد ی که نمی تونستم هوس .
بگم حد و اندازه هاش چقدره يا در فقط دوست داشتم تا آخر دن .

دونستم  همين حالت بمونم و از زير بار اين لذت خارج نشم ولی می
که اين نشدنيه . - چه کيفی دارهجااااااان  چه حالی ميده . چه  .
هوايی ينجاستبهشت ا . يه شب بهشتی هستممن االن تو  . کی  .
ميگه کير پسر تو کس مادرش حرامه که دارم کيف دنيا رو من  .
می کنم - کيف کنمامان  کی ميگه کير پسر تو کس مامان گناهه . . 

چی هست که خيلی شيرينههر  .. - ين اين شيرينی ديگه خيلی مع
زياد شده يادآبم داره م .. ی کنم ولم نکنتند تر خواهش م . .. 

ياد داره می ريزه ممنونم معينجوووووون داره م يادداره م . .. 

همون  يخوام از اين پنجره بپرم تو چمن ها ولم نکن بذار کيرتم
داخل بمونه دوستت دارم .. عاشقتم . يرينی رفت باال ش .
معين ! ين جوری بمون حال بده دارم ديوونه ميشمهم آبم داره  .

ين جور ميادهم ی دونم چی بگم ميخوام آروم بگيرمنم . يه دقيقه  .
نه دو دقيقه ديگه آبتو بريز تو کسم گيرم جانحاال بذار آروم ب . . 

وی من چشامو بستم و می دونستم دو دقيقه ديگه پسر گل و حرف شن
دست به کار می شه و به کس تشنه و داغ من آب می رسونه

ين يرين ارگاسم هنوز رو من باقی بود که معين ااثرات لحظه ش
شرينی رو دو چندان کرد . - ی آخخخخخخ مااااماااااان آبم دارم م
ريزه تو کسسسسست - کن به حال خودشولش  کيرتو رها کن  ..
بذار تا جايی که می تونه خالی کنه کس بی حيای مامانت جا  .
داره . - کوست که تنگهمامان  - پسر گلش جا دارهواسه آب  اوخ  .
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چقدر داغه يشم ميدهداره آت .. يه لحظه معين به خودش لرزيد  ..
خيلی خالی کرده بود کمرشو گرفته به خودم چسبوندم . حس  .

ی کردم آبش همه رو خالی کرده چون کيرش ديگه پرش نداشت ول
گه رو وقتی بغلش زده و اونو به خودم چسبوندم بازم چند پرش دي

بعد از اون احساس کردم در کل  ينا پس لرزه هايی بودند کهالبته ا .
سه چهار قطره ديگه از منی معين رو فرستادن تو کسم يلی دلم خ .
می خواست که بازم باهاش سکس داشته باشم چه بيشتر زير هر .
کير اون بودم بيشتر لذت می بردم و نياز بيشتری رو احساس می 
کردم ی دونم چرا سير نمی شدمنم . يدمش سخت بغلش زدم و بوس .
درآغوشش گرفتم گذاشتم رو جوجوهای مردونه اشلبمو  . يلی خ ..
از اين کارم خوشش اومده بود گذاشتم روکيرش که يه دستمو  .
خورده شل شده بود هنوز جا واسه رشد داشت پونزده شونزده  .
سانتی می شد ولی با اين تحريکات و ورزش و کار کشيدن زياد اگه 
راهی بود بايد اونو تا بيست سانت هم می رسوندم درهر حال  .

ين کير بود که منو به ارگاسم رسونده بودهم ينی و دربستتضم . .. 

ی در خدمت مادرششبانه روز  گذاشته بود رو سينه ام وسرشو  .

حاال اون از سر سيری يواش يواش داشت سينه هامو ميک می 
زد . - ين جونمع جون مامان- . - يای همين جوری لخت بريم م
پشت اين ساختمون يه هوايی بخوريم ير نور ماه و ستاره ؟ز .
؟/ - ر ميارهيم مامان ولی اگه باد و نسيم نوزه پشه پدر آدمو دبر . 

يه خورده اسپری به تنمون زديم ين پسره ميگه مامانش حتما ا .
ديوونه شده  چند متر اون طرف تر استخر کوچولوی روی بلندی .

خود نمايی می کرد  گرمم بود دلم می خواست داخل اين استخر .

ين همين االن با معين سکس کنم ولی می دونستم طبع اون با ا
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شرايط سازگار نيست و بيچاره پسرم مريض ميشه گه بشه فردا ا .
يا يه روزی که مبين و ميالد خونه نباشن اين کارو انجام بدم خيلی 
عالی ميشه ل شد ی اينو با معين درميون گذاشتم خيلی خوشحاوقت .
و گفت اتفاقا فکر خوبيه و روز که هوا گرمه خيلی می چسبه . 

ازهکه شب نمی تونه خودشو تو آب سرد بندازحرفاش معلوم بود  . 

پسرمحق داشت  يض شهدوست نداشتم مر .  چهار پنج متر بيشتر .

از فضای ساختمونی روی تپه دور نشديم يه جای مسطح چهار  .
متری با دور نمايی خيلی خوشگل رو انتخاب کرده و يه مالفه پهن 
کرديم و دوباره دراز کشيديم يم ماليمی که رو تن من می نس .
خورد آتش زير خاکسترو روشن می کرد . - ين اگه سردت ميشه مع
بغلم بزن . - گ شدممامان من بزر ين حرفا چيها . که نيم خودت  .
ساعت پيش ديدی که چه جوری بزرگ شدم ی تونم مرد خونه م .
باشم و از هر نظر هوای تو رو داشته باشم -  پسرم من به وجودآره 

تو افتخارمی کنم کامل نبود ولی خيلی خوشگل بودماه  . يه نقطه  .
از زمين نورانی به نظر می رسيد چشمک زنون به من ستاره ها  .
و معين نگاه می کردند يممن و اون تو آغوش هم بود . ين قبل از ا .

بام که من برم طرف اون اون بود که اومد طرف من و لباشو رول
قرار داد ه ين فکر می کردم که آيا از روی هوسه کداشتم به ا .

کنه  داره منو می بوسه يا به خاطر جلب رضايت من اين کارو می
که يهو متوجه حرکت کيرش که بين ناف و کوسم قرار داشت شدم . 

کيرش درحال شق شدن بود ی اختيار از زبونم پريد ب ..
جووووون - چی شدهمامان  يکی و زير نور کم خوب نمی تو تار ..
تونستيم همديگه رو ببينيم . - نم يچی پسرم راستش از اين که می بيه
بازم اين حس و هيجانو داری که يه بار ديگه با مامانت سکس کنی 
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خوشحالم کمر طرف حلقه کرده و کامال يکی دستامونو دور  .
شديم ی کردملباشو ول نم . يک ی آروم و بعد با ماول با بوسه ها .
زدن و سرعتی زياد تر . - ين معينمع کير ميخواممن بازم  .. . 

چقدر اينجا به آدم آرامش می ده دنيای بزرگ زير پای من و تو زير 
کير تو و کوس من شق ی باال سر ما و ماهی که تسليم عستاره ها .
و هوس من و توست کن عزيزم بذار تو کسممنو ب . ی خوام من م .
نياز دارم کيرتو ميخوام . کنمنو ب . ی که خوشته منو هرجور ..
بکن ی چه جوری فرو کنی تو کوس مهسا جونت زود دوست دار .
باش من کير ميخوام .. - و ی خوام قمبل کنی و زانوهات رمامان م
زمين باشه و از پشت بکنم تو کست يلی حال ميده تو تاريکی خ .

وشگلتو چشامو عادت بدم به ديدنت و بتونم يه نمايی از اون کون خ
توی ديدخودداشته باشم کاری رو که می خواست واسش هر . .
انجام دادم کردم و يه گاردسگی گرفتم تا لذتشو ببرهقمبل  . . 

گذاشته بود رو کونم اونا رو به پهلوها بازشون کرددستاشو  چقدر  .
هوس داشتم کر می کردم تازه ميخواد منو بگادف . ی کيرش وقت .
رفت تو کس می دونم که دريايی از خيسی هوس رو توی کسم 
احساس کرد

ش بهم چقدر اون فضا آرومم می کرد و کير معين در تمام طول راه
لذت می داد و داغم می کرد ی که حس می کردم نسيم سرد وقت .
شبانگاهی يه خورده داره منو می لرزونه گرمای کير و بقيه  .

و هوس  قسمتهای تن پسرم بهم يه حرارتی می داد که همراه با عشق
اون سرما رو از بين برده و اونو تبديل به يه خنکی لذت تقسيم می 
کرد ی خواست به اتاقم بر گردمدلم نم . ی خواست همه چی دلم م .
در اون لحظه وای می ايستاد ی شدشب تموم نم . ماه و ستاره ها  .
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چنان نشون می دادند فقط حرکت کير معين تو کس من خودشونو هم
ادامه می داشت و تا آخر زندگی منو می گاييد گاه چشامو می  .
بستم و ديگه در عالم پرواز فکر مو به اين مشغول می کردم که به 
هيچی فکر نکنم ی وقتا آدم سعی می کنه به هيچی فکر نکنه بعض .

هی همين سعی برای فکر نکردن خودش يه نوع فکر کردنه ولی گا
وقتا هم می بينی که موفق ميشه .  ی با اون خيلی از چيزایعشقباز

از دست رفته زندگی منو بهم باز گردوند يگه احساس يه زن د .
بيوه رو نداشتم ايد با پسر ديگه هم داشتم و يه جورايی بمن دو تا  .
اونا هم کنار ميومدم چند زمان زمان انديشيدن به اونا در هر .
زمينه های سکس نبود ولی اگه با ديدی منطقی می خواستم به اين 

د قضيه نگاه نکنم نبايد بين بچه هام تبعيضی قائل می شدم هر چند باي
فرهنگ و تمايالت اونا رو هم ارزيابی می کردم  ی با اين شيوهول .

ای که در پيش گرفته بودم می دونستم اونا هم به زودی يه حال و 
هوايی مثل معينو پيدا می کنند کنه درجه گستاخی و حاال مم .
شجاعت اونا با هم تفاوتی داشته باشه ه ی اينو هم می دونستم کول .
بين برادرا بر سر من يه حسادتهايی هم به وجود مياد درست مثل  .

ی که ميخوان تقسيم کنندارث ی که می خواستلعنت به تو مهسا تو  ..
به چيزی فکر نکنی ين افکار منفی چيه که انداختی توی کله اتا . . 

ين بار ديگه فکرمو معطوف به کيری کردم که در حال وول ا
رومم خوردن و مانور دادن توی کوسم بود و اين دوروزه حسابی آ

کرده بود گی من شده بود عشق و کيف و حالزند . خودمو از  .
ين جدا کرده و طاقباز قرار گرفتم تا اون خودشو بندازه رو منمع . 

ه ين جوری حس می کردم که هوسم بيشتر ميشه و احتمال اين کا
زودتر ارگاسمم کنه بيشتره خوب حدس زده بودم . هم اون با  .
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شيدن يزی و اثر بيشتری کسمو می گاييد و هم من با در آغوش کت
اون و جمع کردن پاهام دور کمر معين روی تپه عشق و هوس ودر 
آرامش شبی رويايی در زير نور ماه و ستارگان به اونچه که می 
خواستم رسيدم . - يزم ولم نکنعز کنولم ن . مادرت داره بازم به  .

ی رسهاوج لذت م چقدر طبيعت زيباست . چقدر کارتو قشنگه . .. 

چقدر کيرت داغه و خودت و کارات هوس انگيزين مامان دوستت -
دارم ی خوامت عاشقتمم . ی خوام که تو لذت ببری و خوشت م .
بياد اون رهام نکرد و چقدر نرم و روون آب داغ هوس من در حال 
جاری شدن از بدنم بود ی دونستم از کدوم مسير اومدهنم . فقط  .

ی کردم که از تمام وجودم و ذره ذره اون در حال حس م
ريختنه .. - ين حاال منو آروم تر بکنمع ی خواست تو کوسم دلم م .
آب بريزه ياز داشتم و می خواستم که آرامش منو تکميل به آبش ن .
کنه . - يزم می تونیعز ی تونی بازم بهم آب برسونیم . ی م .
ترسم خيلی ضعيف شی - ی يلی وقته که دارم جلومو ممامان من خ
گيرم تا تو خوشت بياد و لذت ببری يلی دلم می خواد تو کست خ .
بازم خالی کنم يلی کيف ميده مامانخ . يه جوريه نمی دونم چه  .
جوری بگم کم می کنی مهسا جوندر . - ی آره مهسا به فدات وقت

و بيان من خودم لذت می برم يه حالی ميشم که خودم نمی تونم اون
کنم می دونم که شايد تو هم همون حس و حالو داشته باشی رو  .

کشيد و لبای داغشو رو لبای منتظر من قرار دادمن دراز  کيرشم  .
که در حال رفت و بر گشت به کسم بود چشامو دوست داشتم  .

ه تصورشو ببندم و برم تو عالم خماری و با لذتی بيشتر از اونچه ک
می کردم لحظه های جذب آب کير معينو توی کوسم داشته باشم ولی 
آسمون زيبا و شب رويايی باالی سرمو چيکارش می کردم . 
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دوست داشتم هر دو تا رو با هم داشته باشم چشامو نيمه باز نگه  .
داشته و با دستام با موهای سر معين بازی می کردم جااااااان - .

الی می کيييييررررم ديگه آبشو داره توکسسسسست خمااااامااااان 
کنه .. - نذار ياد بذار بياد ديگه منو بيشتر از اين منتظربذار ب . 

يگه نمی تونم صبر کنمد پرش کيرمعين توی کس که داشت با هر  .
سم آبشو خالی می کرد فکر می کردم که تمام وجودشه که توی ک

قرار گرفته کسم آب می با عشق بغلم زده بود و با هوس تو  .
ريخت و اين باالترين لذت برای من بود کاش شيب اين قسمتی که  .
در حال عشقبازی کردن بوديم رو به پايين نبود يه چند قطره از  .

ب منی معين از رو کسم ريخت بيرون که فوری خودمو رو به عق
کج کرده تا آب کير پسرم بيشتر جذب کسم شه يگه يواش د . .
يواش بايد به اتاق بر می گشتيم ی شد از دست جبر زمانه فرار نم .
کرد يشه و بعد از روز هم شببه دنبال شب روز م . کاری البته  .
به قطب نداريم ا ی خودشو داره و اين جاونجا خودش حال و هوا .
هم يه حال و هوای ديگه ای ی فردا که بچه ها بر می گردند راست .
؟/اوضاع چطور ميشه ؟ ... 

ين باالخره واسه خوابيدن رفتيم به اتاقمونمن و مع درو قفل  .
کرديم ولی پنجره باز بود . يم و تو بغل هم هردومون خسته بود
خوابمون برد کدوم که تو نيمه های شب چشممونو باز می هر  .

م لذت می کرديم تا دوباره ببنديم بازم با هم ور می رفتيم و به ه
داديم يکای ظهر بود که با در زدنای مبين و ميالد از خواب پا نزد .
شديم پشت در اتاق ما رو می زدنداونا  . کليد حاال با خودشون  .
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برده بودند يا از ديوار پريده بودن رو نمی دونم پاشديم خودمونو  .
مرتب کرديم چه ها ناهار درست کردمواسه ب . يه راستش  .
جورايی دلم می خواست که با معين تنها باشم ی رو حس وقت .
داشتم که تازه با محسن از دواج کرده بود روز بعد از شب زفافم  .

ا هم ی خواست که لخت تو بغل شوهرم باشم و ببود و بازم دلم م
حال کنيم اما خونواده شوهرم اومده بودن بهمون سر بزنن يلی خ .
اعصابم خرد شده بود چقدر زود می گذرهزمان  . ی اين سکس ول .
و هم بستری با پسرم خيلی آرومم کرده بود يه و حاال همون روح .
نشاطو داشتم و همون حس رو با پسرم همونی که جسممو در 
اختيارش گذاشته بودم تا هر کاری که دلش می خواد باهام انجام بده 
داشتم ين تفاوت که دو تا مزاحم دوست داشتنی هم در کنار ما با ا .
بودند که خورديم بچه ها دور و بر من بودندناهارو  . ين مع .
خودشو بد جوری بهم چسبونده بود گار داشت از سر و کول من ان .
باال می رفت و منو می ليسيد يلی سختم بودخ . يد متوجه اون با .
بعضی مسائل ميشد ين هم هم سنش بودمب . يدم حاال با خود شا .
ر ارضايی خودشو آروم می کنه و يه جورايی داره به خودش ضر

می زنه ين خيلی خجالتی بودمب . ی تونست گليمشو از آب نم .
بيرون بکشه گران اون بودممن ن . ی خواستم همين حاال و بی نم .
مقدمه يه احساس بدی راجع به من داشته باشه ی يکساعت اون حت .
با داداش هيجده ساله اش اختالف سنی نداشت يد با اين حالتای شا .
ن نيمه سکس و فانتزی که از مادرش ديده بود خيلی زود به س

تکليف رسيده يعنی . پيش وقتی که دوازده ساله بودسال  6 ی م .
سوسی خواستم در اين زمينه از معين کمک بگيرم و يه جورايی جا

بکنه برام تا از حال و روز داداشش با خبر شم ولی می دونستم با 
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ودم دست توجه به حرفايی که زده و حسادتهايی که نشون ميده اگه خ
به کار شم خيلی بهتره گه دست معين بود حتی اگه مبين به بيست ا .
سالگی هم می رسيد می گفت که اون يعنی پسر ساله هنوز بالغ 18
نشده ر ی خواست و راضی نبود که داون منو فقط واسه خودش م .
خصوص رابطه جنسی داداشاشو شريک بگيرم و به اونا هم سهمی 
بدم ون ی به اين قضيه فکر نکرده بودم چراستش خودمم هنوز جد .

ه ولی ديگه سير سير بودم و می دونستم پسر بزرگم تامينم می کن
مسر انجام اين کارا چی ميشه و من تا کجا می تونم پيش بر آخه  .

ه ين پسره هنوز هيچی نشده مثل آدمای کس نديده و کس نکردا
بدجوری بهم چسبيده بود مثل سابق همراه برادراش نبود . ناهارو  .
که خورديم دو تا می خواستند برن بخوابن ين اومد کنارم مع .
خودشو بهم چسبوند و منو بوسيد  يه جوری هم می بوسيد که اگه ..

ی بوسه يه کور هم می ديد می فهميد که يکی داره معشوقه خودشو م
و ازش يه انتظاراتی داره يواشکی زير گوشش گفتم معين زشته  ..
بده ک می کننداداشات ش .. بهش بر خورد .. . - يچی مامان اونا ه
حاليشون نيست بذار بکنن يوونه حتی داشت به سينه هام از د ..
پشت سوتين هم دست می زد ی يواش اونو کشيدم يه گوشه ابازم  .
و گفتم عزيزم تو که تا ديروز از اين کارا نمی کردی خواهش  .

ی کنم يه جورايی کوتاه بيام ين که زياد جلب توجه نکرده واسه ا .
رو به  باشيم رفتم طرف اون دو تا پسر خودم بغلشون کرده و اونا

اين  سينه هام چسبوندم که مثال يه جورايی بهشون نشون بدم که
حرکات برای من عاديه و يه وقتی شک نکنن ين و خطاب به مب ..

ه حرفايی ميالد گفتم پسرا برين اتاقتون بخوابين من با داداشتون ي
دارم پسر بزرگه ام دوباره رفتيم تو اونا رفتند و من و  ..
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رختخواب - يزم بی خود ازم ناراحت نشوعز من از حرفات  .
يدم که در سکس و اين جور حال کردنا دوست داری فقط مال تو فهم

باشم ن ين حرکاتو که انجام ميدی داداشات فکر می کنن من زا ..
توام - يستمامان دست خودم ن يه حس و حالی دارم نمی دونی  .
چقدر خوشحالم کاری می کنم نمی تونمهر . یآخه تو مامانم . .. 

ی حاال حالمو گرفتیول ی دونستم که اين عادتشو به اين م ..
سادگيها ترک نمی کنه که از دلش در بيارمخواستم  . . يه حاال 
چيزی دستی بده هم شده بوديم ين ين که می دونستم بازم در ابا ا .

ودشو مورد جنگ و دعوا خواهيم داشت و اون به زور جلوی بقيه خ
د ولی می چسبونه بهم و شايد همه رو متوجه کنه که مادرشو ميگا

اون لحظات يه خورده هم خودم هوس داشتم و هم نمی خواستم دل 
پسرنازکدل و حساسمو بشکنم چه بود من به اون و کيرش هر  .
مديون بودم  کم تجربگی خودش به من روحيه دادهاون با همه  .

بود يدمرفتم طرفش و اونو بوس . يز دلم حاال قهر نکنعز . يگه د .
/دوست نداری با مامانت باشی ؟ گه نمی خوای بهم بگو منم ديگه ؟ ا
کاريت ندارم يلی آروم انداخت تو بغل منخودشو خ . ی با نفسها .
آرومش لباشو گذاشت رو لبام يه حالتی داشت که حس می کردم  .

رش و ميخواد گريه کنه ولی دستمو از داخل شورتش رسوندم به کي
ردم يواش يواش با شق کردن کيرش اونو به هيجان آوردم و حس ک

که لبخند هوس رو لباش نشسته

دستمو دور کيرش می گردوندم و از ته به طرف سر کير اونو می 
کشيدم تر يا  ين دوروزه بعيد می دونستم که کير درازالبته در ا .
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کلفت تر شده باشه ولی من اونو درشت تر از قبل حس می کردم . 

يد به خاطر هيجان زيادی بود که داشتمشا در حال ور رفتن  .
اره ولی کيرش به اين مسئله هم فکر می کردم که اون يه مامان دبا

من سه تا پسر دارم به  يه لحظه خنده ام گرفته بود چون رسيدگی .
سه پسر واقعا کار سختی بود پايين تررفتم  . شلوارشو با شورت  ..

يی از پاش در آوردم و کيرشو گذاشتم تو دهنمدوتا آههههههه - .
يزم حاال هر کاری دوست داری باهام بکنعز چه ها که مثل ب .

دارن شکالت دسته دار می خورند و با لذت آهنگ می زنند منم با 
خوردن و ساک زدن کيرش يه همچسن حالتی بهم دست داده بود . 

گاه می کردسست شده بود و به من ن ی نقطه حساس اونو تو دستا .
خودم گرفته بودم کردم که اون داره فشار زيادی به خودش حس  .
مياره که آبشو همون اول کار تو دهنم خالی نکنه يگه خيلی منم د ..
حشری و از خود بی خود شده بودم ه کيرشو از دهنم بيرون کشيد .
و مثل ديوونه ها افتادم روش چی هستی لختم کن زودباش معطل  ..
لختم کن ياد سر و صدا نکنفقط ز .. زود باش زود باش . دو  ..

و هم وول يی مون با هيجان و مثل آدمايی که آروم و قرار ندارن تتا
می خورديم و هر کدوم در حال لخت کردن اون يکی بوديم مهسا  .

چت شدهمهسا تو   پدر معين که بودی تا اين حد شور وتو با  ..

هيجان نداشتی يهويی چطور شد که آتيشت تند شده و هر چی بيشتر 
سکس می کنی انگاری بيشتر دلت می خواد چند دقيقه بعد حس  .

دهکردم به غير از شورت من بقيه لباسامون يه گوشه ای افتا دلم  .
ی خواست شورت منو هم پسرم از پام در آرهم رفتم رو سرش  .

نشستم . - يزم درش بيار خودت واسم بکش پايينعز کش پايين و ب .
بعدش دوباره اون کاری رو که دوست دارم انجامش بده ين با مع ..
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امال از نفسهای هوس آلوده اش شورتمو از پام کشيد واسه اين که ک
پام در آد کمکش کردم ی دونم چرا امروز همه چی رو کلفت نم .
تر و درشت تر و بر جسته تر می ديدم ی فکر می کردم که حت .

اشت کونم هم درشت تر و بر جسته تر شده وقتی معين دستاشو گذ
رو قاچای کونم اين حس بهم دست داده بود کلفت تر و دستاشو  .
پهن تر حس می کردم رو همون تخت و و سوار بر معشوقم  .
و کونمو گذاشتم رو سرش و کوس بی اندازه خيس از هوسو هم ر

سرش تا کوسمو بليسه و ميک بزنه ين که شروع به اين قبل از ا ..
چولوی کار کنه کوسو به چونه هاش به لب و دهن و بينی ناز و کو

پسر نازم می ماليدم - يزمآهههههههه عز کوسسسسسسم  ..
کوسسسسسم کوسسسسس مادرت دوباره می خاررررره .. اون  ..

اس ی کرد و با زبون و لبهاش در جستجوی نقاط حسدهنشو باز م
کوس در حال حرکتم بود کردم که اين جوری نميشهحس  . کوسم  .

بهم حال  بايد در يه حالت ثابت قرار بگيره و اون از روبرو بتونه
بده ين کارو هم انجام دادمهم . کشيدمبه صورت طاقباز دراز  . . 

اده و پاهامو به دو طرف باز کرده و لبه های کسمو به دو طرف د
ازش خواستم که کارشو شروع کنه و اونم دهنشو گذاشت رو کسم . 

ييييييی چه آتيشیواااااا يشی که انگار از دهان يه اژدهای هوس آت ..
بيرون ميومد ياد داشت کسمو می ليسيداون با حرارت ز . دستشو  .

يکی از دستام قرار دادرو   يی که لبه های کسو به دو طرفدستا .

باز کرده بود  کردم که دستام يه جورايی مزاحمشه و مانعحس  .

کس ليسی اون ميشه ار ين اونو بر داشته ببينم چيکبه خاطر هم .
می خواد بکنه که براش باز تر شد انگشتاشو گرفت طرف راه  .

کسم و  کسم و همراه با کوس ليسی دو تا انگشتاشو فرو می کرد تو
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با سرعتی باور نکردنی فرو می کرد و بيرون می کشيد يگه د .
داشتم فراموش می کردم که کس ديگه ای هم تو اين خونه هست بی 
اختيار جيغی کشيدم اما اين بار معين بود که مجبور شد واسه ساکت 

ولی  کردن من لباشو از رو کسم ورداره و با لبای من جفتش کنه
دستاش همچنان با کسم ور می رفت يواش يواش بر دستاشو  .
داشت و اونو به سمت سينه هام رسوند وای اين پسره ديگه چی شده 
بود يه فکرای عجيبی به سرم افتاده بوددوباره  .. گه پدرش زنده ا .

شم ؟بود می شد شرايطی پيش بياد که من با اونم سکس داشته با ؟ /
يا اين زمينه ها در اون وجود داشت که با مادرش سکس کنه . 

و  ين افکارم با تماس کيرش با کس من از هم گسسته شدرشته ا
ای داغی کيرش در تماس با خيسی کسم يه بار ديگه تمام آرزوه

کوچيک و بزرگ زندگی منو در يه آرزو خالص کرد ی آرزو .
ره تو اين که کيرش يه بار ديگه با تمام قدرت و عطش و هيجان ب

کسم يا لحظه ی من بلکه برای تمام زنای دناون لحظه نه تنها برا .
ايه که حاضر نيستند با هيچ چيز در اين دنيا عوضش کنند نه با  .
پول نه با جواهر نه با ملک و سر مايه ديگه ای هدف در اون  ..

يت لذت و آرامش رسيدنهلحظه فقط به نها کمی شل کرده لبامو  ..
و گفتم عزيزم بذارش بره اونجايی که بايد بره بذارش تو .. .. 

کنمعطلش ن يلی وقته از هم دور بودنخ .. ی حرکت آروم حت .
کيرش از سر کس به طرف داخل هم برام لذت بخش بود ين مع .
يواش يواش سرعت کيرشو زياد کرد يه دستمو گذاشت پشت  .

اش سرش و اونو محکم به طرف خودم فشار می دادم تا فشار لبه
رو لبام زياد بشه و ول نشه که من فرياد بزنم ی اون لحظه ای وا .
که آخر کار و هيجانه دوباره رسيده بود يه شور و حال دوباره  .
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ديگه و پيش به سوی يه اوج ديگه

چيکار می تونستم بکنم يش بود و غرور داشتاون اول جوون . . 

يه مادر عالوه بر همه مسائل بايد تر بيت فرزندانشو هم به خوبی 
کنترل و هدايت کنه و به اونا اهميت بده ی دونستم دست خودش م .
نيست و اگه چاره داشته باشه جلو داداشش شورت منو هم می کشه 
پايين يد انتظار داره با اين کاراش هيشکی هيچی نفهمهشا . يد شا .

ون می خواد فرياد بزنه و شادی و هيجان خودشو يه جورايی نش
بده يد بهش حق بدم ولی اونم بايد فکر منو بکنهبا . البته در هوس  .

يجان داشتن منم که خيلی از خود بيخود شده بودمو ه يگه اين د .
فکرای درهم و بر هم داشت از ذهنم خارج می شد ی فقط م .
خواستم بازم باهاش حال کنم چه بيشتر خودمو اسير کيرش می هر .
کردم بيشتر دوست داشتم که در دامش بمونم گار سير نمی شدمان . . 

ی و هوس يک زن در هم آميخته بودلذت مادر ين رو آرومش مع .
کرده بودم چشاش نشون می داد که بازم هوس منو دارهحالت  . . 

که داشت ولی ديگه يادش رفته بود که چه جوری بهش هوسو 
توپيدم گه اين مهسا شيطونه که می دونه کير پسرشو در يه مدت ا .
کوتاه چه جوری دراز تر و کلفت ترش کنه ی زبونمو مثل زنا .
و حريص که واقعا هم حريص بودم و جز اين نبود در آورده و ر

کير معين کشيدم کيرشو مثل يک بستنی قيفی فرض کرده و  .
سرشو مث يک بستنی ليس می زدم  کف دستمو دور تنه اش حلقه .

زده بودم  ين با اين که سست بود آروم آروم شروع کرد بهمع .

لخت کردنم دوستت دارم مامان دوستت دارم- . - ين طور منم هم
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عزيزم منم با تمام وجودم دوستت دارم هوس تو رو دارم . اصال  .
ير نميشمس چقدر دلم می خواد برم توی استخر کوچيکه روی تپه  .

اونجا با هم حال کنيم کاش بشه يه موقعيتی پيش بياد که من و تو  .
بتونيم بريم اونجا در  گاری اين ما نبوديم که دوروزه بيشترشوان .
حال سکس با هم بوديم من از اون تشنه تر بودم و اون ازم  .

يص تر نشون می دادحر ی هردوتا مون با سرعت تو هم وول م .
خورديم ی بدنمون که می رسيد مالش بود و دستمون به هر جا .
نوازش يمطاقت نداشت .. و يکه پارچه چسبيده به همهر لباس و ت .
که به دستمون می رسيد دوست داشتيم زودتر درش بياريم و لخت 
بيفتيم توی بغل هم يجان زياد نزديک بود از حرص و هوس و ه .
که پيرهنشو پاره کنم ..- چقدر حشری شدیمامان  نتونستم خوب  ..

که اصال جوابی ندادم چون فقط با لبام داشتم سينه های جوابشو بدم 
معين رو می ليسيدم ی رفتم و ازش لذت می با بدنش ور م .
بردم . - ين لباتو بده بچسبون به لبام منو دوباره غرق هوس کنمع . 

کيرتو بچسبون به شکمم که چقدر ميخوامتآخ  .. مامان خوبم - ..
ين مامان دنيايیمامان نازم تو بهتر یتو فقط مامان من . يلی خ .

دوستت دارم گفته بود تو فقط مامان منیاون  .. ی دونم از اين م .
جمله اش يه منظور خاصی داشت غصه ام شده بود . اون دونفر  .

پسرای من بودندهم  ی داشتندحق و حقوق . ی تونستم از اونا هم نم .
غافل بمونم ی گرگ تو جامعه ما زياد شدنددخترا . يفه مادری وظ .

مم و تر بيتی من حکم می کرد که به اونا هم برسم هرچند خود
در  حريص بودم ولی می دونستم اگه يه روزی معين بفهمه که من

هم هست  اين زمينه فکرم اينه که به داداشاش هم که حق مسلم اونا
توجه داشته باشم از اين رو به اون رو ميشه و روحيه شو از دست 
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ميده گی زيادی به من داشتاون وابست . ين و بوسه داغ هوس مع .
بود توی هم رفتن ما و تماس با کيرش ديگه تنمو داغ داغ کرده . 

ی گرم معين رو لبام می گشتلبا گذاشته بود رو کسم و دستشو  .
باهاش ور می رفت يگه خيلی فرزتر شده بودحاال د . يد شا .

لی خودشم از اين حرکات لذت می برد ولی می دونست که منم خي
خوشم مياد از ور رفته شدن با کوسم ين که کدوم قسمتش از ا .
حساس تره ين آموزش ها واسش غريزی شده بودا . ی دلم م .

اريها خواست يه جورايی مثل مربی هم بهش ياد می دادم يا ريزه ک
رو می گفتم چند از نظر ياد گيری آموزش سنگينی نيست و هر .
بيشتر در عمل خودشو نشون ميده - ين معين من هوس دارم مع
هوس دارم دوستت دارم . چشامو نمی تونستم باز کنم .. چی هر .
بيشتر باهام ور می رفت و بيشتر با هم عشقبازی می کرديم دوست 
داشتم بيشتر باهاش باشم يه عروس و تازه عروس شده بودممثل  . . 

که يه هفته باهاش برم ماه عسل و بدون هيچ مزاحم و هوس داشتم 
مزاحمتی هر کاری که دوست داريم با هم انجام بديم که چه آخ  .
سفر پربرکتی بود پسرم لبشو از رو لبام ورداشت . آروم آروم  .

پايين تراومد   ی لرزيد به زور جلوی فرياد خودمو میبدنم م ..

گرفتم اج کر نمی کردم يه روزی در اين زمينه وابسته و محتف .
اون بشم گذاشت رو کسمدهنشو  . ی يدم داغلباش داغ داغ بود شا .
کوس من اين حرارتو زياد ترش کرده بود ی ها شده مثل وحش .
بودم کف دستامو گذاشته بودم دور سرش و طوری سرشو به  .
کوسم فشار می دادم که می دونم گردنش هم درد گرفته بود . 

چی می خواست کسمو ميک بزنه و زبونشو در آره نمی هر
تونست . گفت مامان يه خورده شل کن من ميکش آخرش به زور 
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بزنم - ی لب و دهنتجاااااااان فدا يا رو من يه دور بگردب . ی م .
خوام دو طرفه حال کنم  ی کسمو می خوری من با کيرتبذار وقت .

حال کنم يه دور رو من گشت کونش رو سرم قرار داشت و  .
دهنش رو کسم يرشو با حرص و ولع گرفتم تو دستام و اونو ک .
انداختمش تودهنم يحالش کرده بودمب . کوسم اونم دهنشو رو  .
ادانداخته و با لب و زبون و دندوناش به من و کسم حال می د

ی کير اون هوس کسمو در خودش جمع کرد و به تمام تنم داغ
رسونده بود ی اختيار حرکات عجيب و غريب انجام می دادمب . . 

يجاناتی که هم دوست داشتم ادامه داشته باشه و هم اين که دوست ه
داشتم به يه جايی برسم که اوج لذت و خوشی من باشه يه خورده  .
دستامو رو سرش شل کرده بهش اجازه دادم رو من بلند تر شه . . 

ر چند لباش از رو لبام بر داشته شد ولی اين جوری راحت تهر
کيرشو  تونست باهام حال کنه و رو من سوار تر و استوار تر شده و

با سرعت و لذت خاصی به ته کسم می کوبيد يلی قدرتمندانه و خ .
مردونه باهام عشقبازی می کرد ين چند روزه خوب آب بنديش ا .
کرده بودم چند اون منو بسته بود به آبهر  . - يييييی عزيزم واااااا
عزيزم خيلی باهات حال می کنم ياد معين دوست دارم خوشم م .
بازم با سرعت به حرکاتت ادامه بدی چقدر حشرم زياد شده بود .. . 

و نمی يه چيزی در اختيارش باشه اون جوری که بايد قدرشآدم تا 
می دونه و شايد اون جوری هم که شايسته اش باشه واسش حرص ن

ز مدتها زنه ولی حاال که من در محروميت قرار گرفته بودم و پس ا
اين  به خواسته ام رسيده بودم می دونستم که چه طوری بايد از
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لحظه های گرانبها استفاده کنم و لذت ببرم ی واقعا لحظه ها .
شيرينی بود که من اونو با هيچی عوضش نمی کردم ی دونستم م .
که من و اون از نظر عرفی و شرعی کارمون اشتباهه ولی لذت و 

کار بود شيرينی اين حرکت و آرامشی که به من می داد غير قابل ان
و نمی شد گفت که اشتباهه تباه گه به حق ديگران تجاوز نکنيم اشا .
يا صحيح بودن يک عمل دست خودمونه و می تونه امری نسبی 
باشه . يمش درهر حال من دوستش داشتم و با هوس خودمو تسل
کرده بودم  ين هم کيرشو تا آخر از کسم می کشيد بيرون ومع .

ل دوباره اونو با سرعت ميذاشت توی کس و با سرعتی زياد مث
آخرای خيلی از سکسهای اين چند روزه مون منو می گاييد يلی خ .
از خود بی خود شده بودم - يزم خواهش می کنماوووووفففففف عز .. 

کن بکنب کس تشنه و حشری مادرتو بکن .. يه زود تر اونوبه  ..
 جايی برسون که بتونی داخلش آب بريزی من آبتم ميخوام می

خوام تشنه امه . دوستت دارم .. کييييييرررررر تو بايد  ..
کسسسسسمو ريز ريزش کنه مثل همين حاال آتيشش 
بزنه . - ين جوری که داری با من تا می کنی من به مااااامااااااان ا
زودی آبم مياد - ت يزم عشق من مامان فدای تو و اون کير نازعز
بشه ب يگه اين چند روز رو به اندازه کافی تو کس مامانت آد .
ريختی گی خودتو نشون بده ديگهمردون .. يه خورده با اين حرفام  .
واسش عشوه گری کردم پسرمو بيشتر بردمدل  . کردم که حس  .

کوسم  معين گلم فشار بيشتری به خودش مياره تا دير تر آبشو تو
خالی کنه و ازاين نظر به من حال بيشتری 
بده .. - يزم کوسماووووووخخخخخ عز يه گلوله آتيش شده .. داره  .

يشهمنفجر م ی تونم هيچ طوری جلو شو بگيرمنم . مامان جون- .. 
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گه يه خورده سعيمو بکنم همون جوری که دوست داری بشیا , 

کون ميدی ؟بهم  ؟/ - يزماووووووهههههه آره عز ين حرفا چيه ا .
/می زنی ؟ گه من برای دلبندم شرط می ذارم ؟؟ م / ين ؟ من هم
جوريشم بهت کون ميدم گاسم نمی البته راستش تا منو به ار .
رسوند دلم نمی خواست کيرشو فرو کنه تو کونم ی اين حرفا ول .
رو به اين خاطر بهش می زدم که بهش روحيه بدم ين جوری تا ا .

يدمحس کنه که اونو در منگنه نذاشته به خواسته هاش اهميت م . 

چار هيجان شده و با روحيه بهتری و شايد هم به عشق کون اونم د
کوسمو با دقت و سرعت و هوس و هيجان بيشتری می 
کرد . - ين عزيزماووووووهههههه مع هرروز بهتر از روز قبل ..

ی دونم بگم کدومش بيشتر و بهتر حال دادهنم چند اوليش هر ..
لی غافلگيرم کرد و يه خاطره ای فراموش نشدنی به جا گذاشت و

هر کدوم از اين سکسهات به من روحيه ميده يزم پسرمعز .. من  .
ی خوامم ی خوامم .. ين رهام نکنمع ... .. - ی مامان من ولت نم

کنم تا آخرش باهاتم نشون بده نشون بده- .. - کوستهمامان تو ی م ..
خوای بکشمش بيرون نشونش بدم - يز دلم اووووووفففففف عز
حرفای التی می زنی ولی خيلی هوس انگيزه يلیخ .. کيرتو  ..
بيرون نکش کسسسسسم حسش می کنه .. کسم داره اونو می  ..
بينه یتو نشون داد .. ی ونشونش دادی و بازم ميدینشونم داد . .. 

ی کنممن ولت نم .. - کونمامان  کون .. کونتو عشق است .. از  ..
روبرو افتاده بود به جونم کف دستشو گذاشته بود رو کسم و با  .
 جمع کردن عضالت باالی کسم توی کف دستشو می کشيد به طرف

باال و با ول کردن دست اونو پخش می کرد تو تمام تنم .. - ين چيه ا
به من بگو چيه که هر چی می خورم سير نميشم ين يه انگشتتو مع .
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گذاشته بود رو سوراخ کونم و دوست داشت بذاره تو سوراخ يه  ..
چراغ سبز بهش نشون دادم و اون يه بند انگشتو فرو کرده بود تو 
کونم و باهاش بازی می کرد ين کار اون هوسمو در ناحيه کس هم .
زياد کرد ين حس کرده بود که اگه جريان سکسو به خوبی مع ..
پيش ببره بازم به يه موفقيت ديگه ميرسه چند بار محکم تا ته  ..
کس می کوبيد ورمز حمله رو بر زبون می آورد يا عشق کون.. .. 

يا عشق کون

هت ين قربون اون رمز و رمز بازيهات بشم من دوستت دارم بمع
کون هم ميدم فقط حال بده  کن تا اونجايی که دلم میمامانتو ب .

خواد گو بگو عزيزم بگو من دارم از حال آخخخخخخخ بهم ب ..
تند  ميرم ديگه اراده ام دست خودم نيست ووووووويييييی عزيزم

تر کسسسم کسسسسسم ديگه مال من نيست مال خودم . ..
نيست - گو بگو مال کيه مامان بگو براکيهب .. - يزم واسه تو عز
برای تو برای تو پسر خوشگل و دوست داشتنی من آروم آروم  .

کن تند تند بکن هر جوری که دوست داری بکنب کر کن دوست ف .
دخترتم معشوقه اتم . مامانتم ..  يه زن شوهر داری هستم که دور ..

از چشم شوهرش داری کيف می کنی از اين که اونو بغلش کردی و 
کيرتو فرو می کنی تا ته کسش ين حرفا رو با نوعی تمام ا ..
حرص و هوس بهش می گفتم چی دارم ميگماصال معلوم نبود  . . 

گرم افتاده بودم  ی کردم که به چيزايی در درونم در حالحس م ..

آب شدنه ين هوس و التهاب نبايد فقط مال همين چند وقت و باز ا ..
مونده همين دوران باشه يلی وقت پيش ها سنگين بودم و من از خ .
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نياز داشتم و خودم نمی دونستم يد زندگی زناشويی و اين که شا .
يزا همه چيزمو در محسن خالصه شده می ديدم منو از خيلی از چ

باز داشته بود ه يه نوع داغی خاص به هيجانم آورددر هر حال  .
بود زبونم بسته شده بود . گاری ديگه نمی تونستم حرف بزنم و ان .
شايدم دلم نمی خواست چيزی بگم ی معين هم رفت چيزی بگه حت .

ی چند تا از انگشتامو آروم گذاشتم رو لبای خوشگلش که يعن
ساکت کسم ی سبذار من تو عالم خودم باشم و بتونم از لحظه ها .
لذت ببرم و به اوج برسم ين طور لذت داشت از سر تاپای هم .
وجودم می ريخت وداخل تنم پخش می شد و من فقط به اين فکر می 
کردم که گويا روح از بدنم کنده شده و در يه عالم ديگه ای درحال 
پروازه  يه پرنده ای غرق در آسمون هوس در حال پروازمثل  .

بودم يی به نام کيرسوار بر بالها . ی کردماحساس آرامش م . . 

يک سبکبالی خاصی که نمی تونستم وصفش کنم ی دونستم چند نم .
دقيقه بوده که خوابم برده بود  کر کنم پنج شش دقيقه ای بيشترف .

نمی شد  ی چشامو باز کردم معين بيچاره همين جور آروموقت .

داشت منو می کرد . - يزم فدات شم بميرم برای پسر گل و عز
خوشگل و کير تپلم ی عزيزخسته نباش . يلی کمرت سنگين خ ..
شده و آب کيرت اون پشت جمع شده يرادی نداره می تونی حاال ا ..
آبتو تو کسم خالی کنی يلی تشنه ام شدهخ .. مامان- .. ..- ی دونم م

که  بعدش هر کاری که دوست داری می تونی باهام انجام بدی تو
ی می دونی من رو حرف خودم هستم تا حاال کی از مامانت چيز

خواستی و بهت نداد يزمبا عشق با تمام وجود عز .  گه به تو ندما .

به کی بدم مين که می دونی با همه وجودم تو رو می خوام و هتو  .
طور کيرتو ال ين فکر می کردم که بايد فکری به حداشتم به ا ..
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اون دو تا کير هم بکنم پسر دومی هم که همين روزا مخصوصا  .
نوبت اونم می رسه  ين سکس با اونا می تونه بهشون روحيههم .

بده کالت شاعتماد به نفسشونو باال ببره تا از روبرو شدن با م .
زندگی نترسن ين ديگه صبر نکردمع . کيرشو کشيد عقب و با يه  .

ت حرکت رو به جلو قصد داشت چند بار ديگه هم کسمو با حرکا
ياورد رفت و بر گشتی خودش بکنه و بعد خالی کنه که ديگه طاقت ن

و آبش در جا خالی شد  يچاره خيلی داغون شده بود وحق داشت ب .

بهش فشاراومده بود  ک بايد بذارم هر کاری دوست داره باطفل .

کونم انجام بده و لذتشو ببره بخواب رو من- پسرم بخواب . . 

کناستراحت  يکل خودتو سنگينی خودتو بنداز رو منه . من  ..
يشمخسته نم جونشو دارم و حالشو هم دارم . ير دستامو از ز .

گذاشته بودم زير بيضه های معين و اونو رو به جلو و به کسم می 
فشردم تا اين جوری بيشتر کيف کنم چه لذتی می داد تماس اين  .
کير و بيضه هاش با قسمت کوس من پسرم بود که چشاشو حاال  .
بسته بود و افتاده بود رو من کمی خسته شده بود . يواش يواش  .
رو من سنگين تر می شد ين اون بود که رو من خوابيده بود حاال ا .
هر چند منم وقتی که خوابيدم زير کيرش بودم که می خوابه آدم  .
وزنش خيلی سنگين تر نشون ميده يه دستی بهش زده و خواب آلوده 
يادش اومد که کون می خواسته کرده و کونمو به طرفش دمر  .
گرفتم پاهامو به دو طرف باز کردم . ی دونستم که چاک کونم م .
به خوبی افتاده تو ديدش يسی کسم از دو طرف ريخته شده بود خ .
دو طرف پام و معين هم از رو ميز توالت کرم بر داشت و اونو به 
سوراخ کونم ماليد الی کرده بودم دلم می خواست يه حاز بس حال  .

غشته می هم به اين پسرم داده باشم هر چند وقتی کرم رو به دستش آ
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کرد و می ماليد به سوراخ کونم يه دنيا حال می کردم . 

ی کرم رو به سوراخ کونم می ماليد و باهاش ور می رفت از وقت
اد لغزندگی دستش و سوراخ کونم يه احساس خوبی بهم دست می د

که دوباره دوست داشتم کيرشو توی بدنم حس کنم يجان و ه .
تشنگی اون بهم هيجان می داد و بيشتر تشنه ام می کرد پس از  .

س می اين که دو تا دستشو گذاشت رو کونم و بادو تا قاچام که ح
کردم اين دو سه روزی به جای آب شدن بازم رشد داشته وررفت و 
اونا رو در حالتهای مختلف می گردوند دهنشو گذاشت رو کونمو با 

ون لذت زبون و دندونشو رو کون گذاشته و با انگشتش سوراخ ک
کرم مالی شده منو ماساژمی داد - ين جوووووون آخخخخخخ مع
چقدر منو تشنه کيرت ميذاری کونمم حاال واسه خودش يه کسی ..
شده يگه بيشتر از اين صبر ندارمد .. ياد گرفتی چطوری خوب  .
دل مادرتو ببری ين کر نمی کردم يه روزی واسه کون دادن هم اف .
قدر تشنه و منتظر باشم اونم کون دادن به پسرم کيرتيز شده شو  .
سفت و سخت رو سوراخ کونم قرار داد ين ماليدنها يه کمی با ا .
روونتر راهشو پيدا کرده بود چند احساس تنگی خاصی می هر .
کردم ولی باز شدن سوراخ کونمو حس می کردم گه سر کير و ا .

تنه  حلقه کون می رفت داخل يه ايستادگی خاصی پيدا می کرد که
کير راحت تر می تونست مسيرشو تو کون پيدا کنه  يدفقط بازم با .

با آرامش منو می گاييد که دردم نمی گرفت يشتر از خود حاال ب .
ف می کير لذت می بردم و از اين که اون داره لذت می بره و کي

کنه  کف دوتا دستشو گذاشته بود روکونم و اونا رو با حرص .
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چنگشون می گرفت - ين کون براکيهمامان ا کی کيرشو کرده  ..
داخلش کی داره حال می کنه و بهت حال ميده .. تو- يزم تو عز ..
تو کون منم اين دو سه روزه يه خورده رشد داشت فکر کنم کير  ..
امير هم قبراق تر و تپل تر به نظر می رسيد يکات ظاهرا تحر .
هورمونی يش و تحرک و کارکرد بيشتر اونا رو هم به دنبال افزا ,
داشته يه فشاری به سر کيرش آورد . کردم اول سوراخ حس  .
کونم کمی باز شده و سر رفت به طرف جلو کير هم حلقه سر  ..
مسيرشو تو سوراخ رفت .. - ين تا اينجا رو خوب جووووووون مع
اومدی يواش يواش .. .. چه دردی داره يه درد شيرينهآخ  يلی خ ...
مزه ميده يلیخ ..  کير معين هم يواش يواش داشت می رفتتنه  ..

تو کونم کونم همون حالت تنگی و کيپی رو سوراخ  .
داشت اووووففففف مامان جون- . کونی عجب کون ناب و عجب  ..
يکدستی داری مامان چقدر تازه و سفيده .. .. - ين ببين معين بب
هرچی دوست داری ببين تا چشم و دلت سير باشه ين با چشات بب .
و با کيرت و با دستات بهش حال بده کنآخ منو ب .. کنب .. من  ..
کير می خوام کونمو بمالونبمالون  .. ی که می تونی هر جور ..
بهم حال بده يشمآت . کيرتو بره توبذار  .. يه خورده رو دست  ..
 خودم کرم ريخته و رو کير در حال ورود و خروجش رو بيشتر

 کرم می زدم تا با روون تر شدن کيرو حرکت کيرش توی کونم

بيشتر حال کنم يه جورايی حس می کردم که کوسم دوباره داره  ..
قلقلکش مياد و يه چيزی هم بايد با اون ور بره هرچند دقايقی پيش 
ارگاسم شده بودم ولی دلم می خواست  ی کوس و چوچولهبا لبه ها .

ام بازی می کردم و اون هنوز کونمو می گاييد ينه هامو تو س .
دستاش داشت و مثل هميشه نوکش رو ميون انگشتاش می گردوند . 
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اال کس و کون از پايين و نوک سينه ها و خود سينه از بسوراخ 
پوست تمام تنمو لرزونده بود ين لذت و لرزش وقتی اوج گرفت ا .
و بيشتر شد که صورت و پشت گردن و شونه هامو غرق بوسه 
هاش کرده با ماليمت منو می بوسيد و کمرمو نوازش می کرد . 

ين حرکاتش درد کون کمتری احساس می کردمباا . - ين تند تر مع
تند تر سوراخم نرم تر شده ی خوام حرکت کيرتو توی کونم م ..
بيشتر حس کنم کوسسسسم کوسسسسسمآخخخخخ  .. چنان هم ..
دستمو روی کسم داشتم واون باهام ور می رفت و منم نمی دونستم 
هوسمو چطور خالی کنم هر  يه بار ار گاسم شده بود و کون دادن .
ن چند خيلی لذت بخش و شيرين بود ولی واسه ارضا شدن به او

صورت که منو به اوج آرامش و کيف برسونه کافی نبود مامان -.
چيکار کنم يادداره م .. ی خواستم بگم يه خورده فشار بيار به م ..

تماس و خودت که آبت نياد ولی سرمو که بر گردوندم تونگاش يه ال
هوس خاصی رو خوندم که گويی آب کيرش همش تو چشاش جمع 
شده بود و می خواست بريزه بيرون چشامو بسته بودم و رفته منم  .

وزا از بودم به دنيای سکس و هوس خودم تا اون لذتی رو که اين ر
سکس با معين می بردم به خوبی ببرم . - ين خودتو رها کنمع .. 

کيرتو ول کن و پنج شش بار ديگه کيرتو بفرست جلفقط حداقل  ..
بکش عقب تا يه خورده بيشتر حال کنم يک حالت رفته بودم به  .
خلسه و خماری چشايی بسته حس المسه قوی تری پيدا کرده با  ..
بودم ار کيررو تصور می کردم که ميره جلو و مياد عقب و تکر .
و تکرار داغ شده بودم .. ی کير در کونم سر تاسر بدنمو داغ ..
گرم کرده بود کيرش بيشتر کونمو می سوزوندلحظه به لحظه  .. . 

ک پرشهای خفيف کير نشون می داد که رفته پيشوازو ناگهان ي
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جهش شديد .. - ينجااااااان مع کردی باالخره ريختی تمومش  ..
 وپشت سر هم ضربه های کاری کيری معين بود که داشت کونمو

می ترکوند پرش های کيرش .. ..- کييييييرررررم خيلی مااااامااااان 
آب داره و چند بار ديگه کيرشو محکم به کون من کوبيد ين که با ا .
دردم می گرفت ولی دندون رو جيگر گذاشتم پرش پشت سر  ..
پرش .. - پسرمبوس بوس  ين طور داری تو کونم خالی می هم ..
کنی چه حالی داره .. !.

يه دعوت کردم که بياد خونه مون شامشب بعدش از همسا دوست  .
ما رو  ين که چند روزی دور هم بوديم و وداشتم به احترامشون و ا

دور  به عروسی دعوت کردند و هوامونو هم داشتند چند ساعتی رو
هم باشيم و ديگه يواش يواش هم بايد می رفتيم تهرون و ببينيم وضع 
خونه زندگيمون چطوره ين معينامان از دست ا . کاری به روزم  ,
آورده بود که از خجالت داشتم آب می شدم همه جا دنبالم  .

يومدم کسی نمی بره من همين جاممادرتو  !پسر- ی خودشو طور .
بهم می چسبوند که هر کی نمی دونست فکر می کرد من و اون تازه 
نامزد کرديم يه بار که من و زن همسايه راجع به يه سری لوازم  .
آرايش و اين چيزا صحبت می کرديم يهو معين که عين دنباله لباس 

س عروس همرام بود فوری لباشو به لبام رسوند و گفت بوس بو
مامان يلی روژش خوش رنگه و بهت ميادخ .. که ديگه شب هم  ..
گند حسابی زده بود ی خوابيم ؟مامان نم .. / گ می دادم و ؟ رن
رنگ می گرفتم از ی با آرنج به پهلوش می زدم و هی لبامو گه .
می گرفتم مگه گوشش به اين حرفا بدهکار بود که رفتن مهمونا  .
پيش داداشاش بدتر می کرد  ی متين و مردونه اش واون عشقباز .

اين حرکات بچه گانه اش اصال با هم ساز گاری نداشت . - ين مع
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عزيزم راستی راستی داری نااميدم می کنی گاری سرشو کرده ان .
بود زير برف و فکر می کرد که هر کاری که می کنه فقط خودش 
متوجهشه و ديگران اونو زير نظر ندارن ن ين دنيا ی پيرامودر ا .
ما فقط خودش و منو می ديد پسر من چيکارت کنم- . که حقته  .
جريمه بشی . - يگهمامان من دوستت دارم د ی خواستم تنبيهش م .
کنم ولی دلم نميومد ه ين حال بايد يه درسی بهش می دادم کبا ا .
فکر نکنه اوال ميشه خيلی چيزا رو ساده به دست آورد در ثانی هر 
چيزی حد و اندازه ای داره -  ين اگه امشبه رو تنبيهت کنم کهمع

نکنی  ديگه بدونی کدوم حرکتو کجا بايد انجام بدی و کدوم کارو
؟/خيلی خوب ميشه ؟ مامان نه- نه.. ی ؟دلشو دار .. ؟ راستش نه /

وس نمی يه جوری تشنه بودم و اگه بهش کتنها دلشو نداشتم خودمم 
دادم خوابم نمی برد ی بود که به جای قرص مسکن از اين مدت .
مسکن ها استفاده می کردم ی يه چند دقيقه ای اونو تو ی ول .
خماری گذاشتم ردا که بچه ها يعنی اون دو تا پسرا فقرار بود  .
برن چالوس خونه يکی از فاميالی همسايه ين هم می من و مع ..
تونستيم باهاشون بريم ولی يه بهونه ای آورده و طفره رفتيم تازه  .

همون يل همسايه آدم سختشه ولی هرچی گفتند که اونا مخونه فام
نوازن و خيلی از ديدن ما خوشحال ميشن ازشون تشکر کرده که از 
اين که همون پسرا رو که می برين يه دنيا ممنون ين اون شب مع .
از هيجان تا صبح خوابش نبرد ر ين که تا صبح داشت باهام وبا ا .
می رفت و هر وقت از خواب پا می شدم در حال دست ماليدن به 
 اعضای بدنم و مخصوصا به کونم بود ولی از اين که صبح دو

از  نفری ميريم تو اون حوضچه کوچولوی باالی خونه رو تپه ها
هيجان نمی دونست چيکار کنه يک بند داشت سوراخ با زبونش  .
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کون و کوسمو می ليسيد پسر داری چيکار می کنی- ی طور .
رفتار می کنی که انگاری تا حاال مادرت بهت نرسيده باشه چقدر  .
تو حشری هستی ين حرکاتش منو به هيجان آورده بودهم .. واسه  .

ين دوست داشتم يه خورده از هيجانمو واسه داخل آب و استخر هم
کوچولوی رو تپه يا قسمت باال و بلندی خونه بذارم ی مامان م .
تونم يه فيلم سکسی بذارم شبيه همين کاری که چند ساعت ديگه می 
خواهيم انجام بديم يه خونه ماستاتفاقا جاش هم شب . اون استخر  .

چه اشو حوض پسر می خوای اونجای مردمو به من نشون - ..
بدی ر يلی خوشم ميومد و هوسمو زياد می کرد که کيراستش خ ..
 يه غريبه رو ببينم ولی از اين که معين بخواد اندام يه زن ديگه رو

ببينه يه حسادت خاصی در من به وجود اومده بود ی دونم چرا نم .
دوست نداشتم غير من به کسی نياز مند باشه گرگون راستش د .

مون شده بودم وقتی کير کلفت و دراز اون مردرو ديدم که تو ه
داخل آب و از پشت کونش رفت تو کوس زنه کيرش با اين که  .
خيلی دراز بود ولی تا آخر کوس رفت يومد اين قدر به زنه نم .
گشاد باشه ی اختيار رفت طرف کير معيندستم ب . .. - ی بينی م
اون آقاهه عجب کيری داشت يان حواسم نبود و احساس خودمو ب ..

جسمه کرده بودم و پسرم هم گفت کون خانومه رو بگو انگار يه م
ساز اونو تراشيده چقدر بر جسته و يه دست و تپله ير آب زالل ز .
و شفاف چقدر هوس انگيزه نم يه جمله تحويلش داده بودنم و او ..
صد تا جمله پسم داده بود گرفته بودراستش لجم  . ی اون م .
دونست که منم چقدر می تونم به اين چيزا حساس باشم اون شب  .

ی کردم زياد باهاش حال نکنم که بقيه رو بذارم برای داخل آبسع . 

ی که اون می خوادهمون جور ی بهش حال بدم که ديگه طور .
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هوس اين زنا رو نکنه ير ی می دونم اونم از اين که من از کول .
کلفت گفته بودم حرصش گرفته بود ينو تو حرکاتش به خوبی می ا .
ديدم چون با طرز مخصوصی به کيرش دست می کشيد . صبح  .

تا  که همه رفتند من ومعين ديگه رفتيم طرف اون استخرچه هوس
سکس در آبو هم به نوعی تجربه کرده باشيم همه جا امن و امان  .
بود پوشيده بود و از روبرو و سمت ديگه مون دو طرفمون  .
طوری بر محيط اطراف تسلط داشتيم که کسی نمی تونست شاهد ما 
باشه وديم چند من و معين تو استخر پايين با هم حال کرده بهر  .

ال می ولی از اين بلندی همراه با دور نمای زيبای جنگلی خيلی ح
داد ه که يه شورت نازک پام کرده بودم و سوتين هم نبستمن  .
بودم ی سبک و گرم هم خورده بودم که از درون داغ باشمغذا . . 

کردم چند هنوز تنمو به تن پسرم نچسبونده حرارتشو احساس میهر

ين که بريم داخل آب دستامونو دور کمر هم حلقه زديمقبل از ا تن  .
م می ی دونم با گرمای هوس داغ تر از اينهردومون داغ بود و م

شد گرما به صورت ما هم رسيده بود . ينو از تماس صورتمون ا .
به هم خوب می فهميديم ی نسيم خنک هم از اين گرمای ما کم حت .
نمی کرد چقدر داغی معين- . .. - گرمهمامان تنتم  .. - يم توی بر
؟/آب ؟ - يم مهسا جونبر ی منو به اسم صدا می کرد لحنش وقت ..

ی خيلی مظلومانه می شد طوری که نشون می داد يه چيزی ازم م
خواد و منم از اين که می تونستم خواسته شو بر آورده کنم خيلی 
خوشحال بودم . - ين لب لبتو بيارمع چسبونده و در لبامونو به هم  ..
همون حالت پاهامونو گذاشتيم داخل آب و تا کمر فرو رفتيم قد آب  .
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يشتر از نصف بدن ما نبودب يواره حوضچه تکيه سرمونو به د .
داده و معين لباشو رو لبای من قرار داده بود حرارت تن من به  .

کشيده می شد و خنکی آب به طرف منطرف آب  ين جابه ا ..
جايی خيلی لذت بخش بود و آرومم می کرد ين دستشو به مع .
طرف شورتم دراز کرد و از الی شورت اونو گذاشت رو کوسم . 

يک حرکت متقابل دستمو از الی شورت اون به کيرش منم در 
رسوندم کت کيرشو شق کردمبا دو حر . ی همراه با بوسه ا ..
طوالنی با کير و کوس هم بازی می کرديم يه خورده خودشو بهم  .
نزديک تر کرد تا دستاش راحت تر کار کنه ينه شو راحت تر و س .
به سينه هام بچسبونه چشامو باز و بسته می کردم .. ی سرم باال .

ی آسمون آبی و خورشيد طاليی رو می ديدم و پشت سرم هم فضا
خونه و جنگل و سزسبزی طبيعتو  چقدر اين مناظر زيبا آرومم ..

می کرد و هوسمو زياد ين آرامش بهم لذت می داد و خوشیا .. . 

ين لباشو از رو لبام بر داشت و شروع کرد به بوسيدن صورت و مع
يس گونه هام و به نوازش موهای سرم که هنوز داخل آب نرفته خ

نشده بود  يه دستش موهامو نوازش می کرد و با دست ديگهبا  .

اش کوسمو تو چنگش داشت مامان مامان دوستت دارم- منم -
پسرمدوستت دارم  اری ؟ينم مامانتو فقط واسه اين کارا دوست دبب .

/ يا به خاطر خودشم دوست داری ؟؟  ؟/ مهسا جون من اون وقتا -
؟/دوستت نداشتم ؟ - ينمنم دوستت دارم مع کن تو دستتو فرو  .

ست کوسم ببين آب چقدر خنکه و کوسم چقدر داغ و خيس و تماس د
پر هوس تو رو می خواد . - چقدر اون داخل گرمهمامان  آره - .

يزم تو بايد خنکم کنی اول گرمم می کنی و بعد خنکمعز شورتشو  .
کم عمق  پاش در آورده و اونم لختم کرد دوتايی مون در اين آباز 
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تنی به آب زده و يه خورده شنا کرديم ی خواستم اونو به هيجان م .
بيارم تا ديگه وقتی که کون زنا ی غريبه رو تو استخر می بينه از 
طريق فيلم اين قدر به هوس نيفته و مامانش اونو سير کنه هم  ..
چشمشو هم دلشو هم کيرشو چی که می خواد بايد از من اون هر ..
بخواد گه داشته طوری که کونم رو آب و به خودمو رو آب ن ..
طرف معين قرار بگيره - يزم چطوره ؟عز / ی کونم بهت ؟ تماشا
/حال ميده ؟ که بر گردوندم دستای معينو ديدم که رو ؟ سرمو 
کيرش بود - ين يز دلم اين قدر تحريک ميشی که حاال پس از اعز
ر همه بار که منو گاييدی بازم که منو داخل آب می بينی و ب

؟/جستگيهای کونمو دستتو می ذاری رو کيرت ؟ -  گه بدونیمامان ا

چه حالی داره ! - ذاری يشتر از اينه که به کونم بچسبی و بحالش ب
؟/توی کوسم ؟ - کس با تو يه چيز ديگه ايهمامان مامان س يه اون  .
لذت ديگه ای ميده دوستت دارم . دوستت دارم مامان . تو رو به  .

ين که منو دوست داری و بهم عشق ميدی و خاطر ا
هوس . - يزم يادت باشه که من خودمم می خوامعز به خاطر  .
خودمم هست .- ی همه مامانا اين کارو نمی کننآره مامان ول .- ی ول
تازگيها از اينا تو قصه ها زياد داريم يک مناومد نزد . . دستاشو  .
گذاشت رو کون من چه حريصانه به بر جستگيهای کونم زل  ..
زده بود - يزم همش مال تو اون فرار نمی کنهعز ين جاستهم . . 

چسبونداومد و خودشو بهم  چه آب زاللی بود . چيه عزيزم- . . 

گات ميگه داری حرص می زنین کاسه چکنم دستت گرفتی  ..
پسرم . - ی دونم بخورمش گازش بگيرم ببوسمش مامان نم
يا ياچی يا اين که- .. ..- يه شو بگو مامان می دونم فکرمو خب بق
خوندی اين  چ کونمو به دو طرف بازش کرده و گفتم يادو تا قا ..
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؟/که از پشت کيرتو بفرستی توی کوس ؟ اوووووهههههه مامان -
چقدر خوب فکرمو می خونی ين که مامانت هستمامثل ا .. تازه  .

هم  چند روزه که تو بغل هميم و به زوايای سکس و عالئق سکسی
آشنا شديم /يه چيزی رو بهت بگم ؟ . زه ين چند روزه به اندا؟ در ا

نمچند سالی که بابابات بودم نسبت به تو احساس نزديکی می ک . 

ين يه حس قشنگيه که نمی دونم اسمشو چی بذارما دستامو  .
کوس و  چنان رو کونم نگه داشته و می دونم که معين از تماشایهم

کون قلمبه ام تو آب لذت زيادی می برد يه لحظه حس کردم که  .
آب اطراف کونم شکافته شد و يه موشک زير دريايی رفت سمت 
کوس . - ين چه خوب به هدف زدی ؟آخخخخخخ مع ؟ رفت رفت/ . 

يه ضرب رفت تو کوسسسسسمرفت  کيييييرررررررت رفت تا  ..
ته کوسسسسسسم يزم عزيزماوخخخخخخ عز .. ی دونی چقدر نم .
دارم حال می کنم چقدر همه جا قشنگه .. ين اطراف چه ا ..
زيباست ينايی که دارن ميرناون دور دورا ماش . چقدر زندگی  .
قشنگه ی چقدر دلم می خواد لحظه های باتو بودن هرگز تموم ..
نداشته باشه

کير معين و کوس من هر دو توی آب قرار 
داشت . - ينهوووووووففففف مع ی دونی چه لذتی ميدهنم .. .. 

کی آبخن يم جنگل گرمای داخل بدنمون چه حالی ميدهنس .. . 

ربه گردوندم تا شاهد فرو رفتن کير تو کوسم باشم و ضسرمو بر
هايی که ميره تو کوسم و برمی گرده چند کير داخل آب مثل هر .

اف کير در هوا نمی تونست سرعت داشته باشه و آبی که به اطر
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پاشيده می شد خيلی حال می داد . -  ماااااماااااان جووووووووون

کيرم تو کوسسسست داره آتيش می گيره ی ميرم واسه اون م ..
کونت کونم چسبونداومد جلوتر و خودشو به  . ی درون و داغ .

رده خنکی بيرون تنم دوتايی يه ترکيب خيلی باحالی رو درست ک
بودند که منو ياد انار ملس انداخته بودند گرفته بودخنده ام  . فقط  .

ی بردملذت م ی که يه موج خاصی داشت و نه کم می شد و نه لذت .
زياد يد خنکی آب ضربه نهايی رو نمی زدشا . ی از بس داغ و ول .
 حشری بودم هر لحظه چرخش هوسو اطراف کوس و زير سينه هام

حس می کردم ک رسوندمخودمو به لبه استخر . . گذاشتم سرمو  .
روش يه خورده کونمو به طرف باالتر کشيدم . کير معين از  .
کوسم اومد بيرون ی حاال قسمتی از کونم بيرون آب قرار ول .
گرفته بود ز ين بار پسرم می تونست کيرشو در فضايی خارج اا .
آب تو کوسم فرو کنه ين صحنه به وجد اومده يود که اون قدر از ا .
نمی دونست حس خودشو چه جوری بيان کنه ين جوری منم ا .
بيشتر خوشم ميومد ی کردم که در يه فضای پروازی حس م .
بيشتر و باالتری دارم به اوج هوس می رسم ی تونستم از يه م .
حاشيه ای که پشت بعضی از ساختمونا قرار داشت خيلی از 
 ماشينايی رو که در جاده در رفت و آمد بودند ببينم ولی زاويه اونا

نسبت به من طوری بود که نمی تونستند منو ببينن ی داشتم حال م .
ير کردم از اين که بی پروا زير کير دارم حال می کنم اونم ک

پسرم يه لکه ابر هم نداشت مثل دل منآسمون  . .. چی آروم همه  .
بود پذيرآروم و دل . . . يايی اما در دنيايی واقعیشاد و رو . . 

ی از پاها و سطح زيرين بدنم داخل آب قرار داشتقسمت ير رو ام .
د کمرم خم شده و در حالی که کيرشو توی کوسم نگه داشته بو
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بون و وآروم تر حرکتش می داد لبشو گذاشته بود پشت گردنم با ز
رق لباش و بوسه هاش آروم آروم اومد پايين تر و شونه هامو غ

بوسه کرد و کمرمو ير گوشم و خيلی آروم گفت مامان اومد ز .
دوستت دارم که نيست ؟سردت  .. ؟/ - ی که پسرم کنار منه و وقت
رو منه من واسه چی سردم باشه ی گرمم می کنیتو دار . ين با ا .

تای حرفام حرارتشو زياد تر کرده و دوباره پهلوهامو اسير دس
خودش کرد و شدت ضرباتشو بيشتر ی دوست داشتم واسه لحظات .
چشامو ببندم وتوحال خودم و دنيای آرامش خودم باشم - ين مع
کوسسسسمو بکن و ی که می خوای فقط آبتتند و آروم هر جور ..
به اين زودی خالی نکن ی خوام کيرت به اين زوديها شل شهنم . .. 

ی دونم نميشه ولی می خوام همين جوری حريص باشیم مامان - ..
چی بکنمت سير نميشممن هر يشه واست حرص می هم .

زنم . - گه يه دختر ببينی چیا - که خودت از هرچی مامان تو 
دختره واسم نازتری کنب .. کوسمو تند تر بکن .. ی دلم م ..
خواست کوسمو بخوره و بعد از روبرو کيرشو فرو کنه توش سر  .

می چشامو رو به آسمون گرفته و به اصطالح طاقباز شده و کو 
خودمو باال کشيدم و پاهامو از وسط باز کردم .. - ين عزيزم يه مع
خورده بخورش کوسمو بخور .. - ی دونی جووووووون مامان نم
چقدر وقتی بهم ميگی کوستو بخورم خوشم مياد .. - ين که واسه ا
منو خوشحالم کنی يا اين که خودتم خوشت مياد مامان هر دو -
تاش ی برم هم از اين که تو لذت ببریهم خودم لذت م . . - يزم عز
پسرم من از تمام کارات لذت می برم ياد دوستت دارمخوشم م . . 

ک می ی اون با هيجان کوسمو تقريبا در کناره های حوضچه ميوقت
يادزد منم کوسمو به شدت به دهنش می ماليدم تا بيشتر خوشم ب . 

91



گيج شده بودم که چيکار کنم تا بتونم زود تر ار گاسم شم هر  .
کاری که ازش می خواستم در جا انجام می داد و بيچاره حرفی 
نداشت . - يزم حاال کيرتو از همين روبرو بکن تو کوسمعز يگه د .
امونم نده کنب . ی کنممنو خواهش م . ينمع . مامان االن - . ..
چشم کشمبذار خودمو باالتر ب . ايين يا اين که تو يه خورده بيا پ .
تر آروم و قرار نداشتم .. يلی حريص و تشنه بودمخ . ين آب و ا .
هوا و منظره ديگه حسابی منو به وجد آورده بود گی از زند .
زناشويی خودم تا به اين اندازه کيف نکرده بودم يدم فرصتش شا .
نشد يدم اگه محسن زنده می بود نمی تونستم تا به اين حد لذت شا .
ببرم ايی ی دونم آدم که در محروميت قرار بگيره قدر لحظه هنم .

د منم رو که می تونست ازش به خوبی استفاده کنه می فهمه و شاي
در چنين وضعيتی قرار داشتم ين افکار بودم که شدت در هم .
حرکت کير معينو تو کوس خودم حس می کردم . - يزم نهههههه عز
کی کردی تو کوسسسسم تند تر . بزن با هوس .. ی خواهش م ..
کنم ه جوری يه خورده باال آورده تا کير پسرمو ببينم که چسرمو  ..
مياد عقب و دوباره ميره تو کوسم ی اين منظره کيف می از تماشا .
کردم يلی بهم حال می دادخ . مامان دوستت دارم دوستت دارم- . . 

کوس تو رو می خوامفقط  کوس تو برای منه و کير من فقط  .
برای کوس توست

دستامو رو لبه ها و دو طرف کوسم قرار داده و اونا رو باز 
ترشون می کردم تا کير معين با گوشت بيشتری از کوسم در تماس 
باشه . .. - يزمعز ی دونی زير اين آسمون آبی و عشق من نم ..
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تسليم کير توشدن چقدر بهم آرامش ميده .. - ی و مامان منم آسمون آب
هوس رنگی رو می بينم هوس رنگی و يک رنگی رو که عشق و 
هوس من و تو فقط يه رنگ داره کم بکن منو بزنمح . ی طور ..
منو بکن که از روی اين تپه ها پرتم کنی  پرتم کنی تا لذتم پخش .

شه يد اين همه لذت بردن گناه باشهشا .. ه يد من اين حقو نداشتشا .
باشم که تا اين حد لذت ببرم و کيف کنم . - يلی مامان تو حقت خ
بيشتر از ايناست ين باغ بهشتو بابا برای من و تو خريدها . ی برا .
ما که يه همچين روزی رو درش حال کنيم که اين شمال و آه  .
رامسر و جنگلهاش چه زيبا بود پسرا در اين فضا چه و من و  .
حالی می کرديم ام ين خودشو باال تر کشيد دستاشو رو سينه همع .

و  قرار داد و منم چشامو به طرف آسمون باز و بسته می کردم
خودمو با اون لذتی که از حرکت کير معين توی کوسم ايجاد می شد 
هماهنگ می کردم نيا يی که با هيچ چيز ديگه تو اين دلحظه ها .
عوضش نمی کردم م ی خواستم که اين لحظه های شيرين تمونم .
شه راز تر کير پسرم هنوز جا داشت که بازم از اين کلفت تر و د .
شه ين موقع برای تحريکش بود و کوس من بهترين نرمش و بهتر .
ورزش برای يک کير حريص و تشنه در دوران نوجوانی بود و 
معين هم به بهترين وجهی ازش استفاده می کرد ی کردم حس م .
هر چی بيشتر کيرشو تو کوسم فرو می کنه سفتی و شقی اون بيشتر 
ميشه پسرم من سير نميشم- . ی خوامم . ی خوام کيرتو می م ..
خوام ميخوام که همين جوری ادامه بدی ين جوریهم . کاری  ..
کنی که بيشتر حال کنم يه  يم مثال تنی به آب بزنيم واومده بود .
حالی داخل آب کرده باشيم يشتر تنمون بيرون نصف ب .
بود نههههه نهههههه- . يلی زودهخ .. يلی زودهخ .. ی خوام م ..
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بيشتر حال کنم ين همه زيبايیلذت ببرم از ا .. ی تن از تماشا ..
ه باال لخت تو از اين جنگل از اين طبيعت و از اين پرنده هايی ک

سرم در پروازن ی ی دونستم يه روزی هم می رسه که دلم منم .. .
خواد دير تر ار گاسم شم تا حال کردنهای من با کشش خاصی بيشتر 
بهم حال بده .. - ر چی فکر می کنی کير معين دوباره سمامان به 
حالت می کنه . - گی خسته امن يزی گه ارگاسمم کنی بايد آبتو برا ..
تو کوسم نگی شل شدم ی کنممن ولت نم .. که پسرمی درسته  .
ولی بايد مث يه مرد شير باشی و شجاع يد فردا تشکيل تو با .
زندگی بدی و به خوبی خونواده اتو اداره کنی ينو ديگه زيادی ا ..
فيلم اومده بودم ين لحظه فقط به خودم فکر می کردما . اون به  .
کارش ادامه داد گرفتمبازم سرمو باال  . نههههه- .. آهههههه  ..

ين اين کير خودته ؟مع / ی شه؟ باورم نم چقدر تيز تر و کلفت تر  ..
نشون ميده پوستش داره می ترکه . . - پس قرار مامان مال خودمه 
بود اين کير کی باشه ی زنی ماماناز اون حرفا م . که باز خوبه  ..
می شناسمت مامان براتوست کوس تپل و ناز توبرا  .. چقدر  ..
ورم داره قربونش برم ی کوسم گذاشته بود و با دستشو باال .
سرعت و فشار منو می گاييد . - ين عزيزم نزديکه آخخخخخخ مع
نزديکه ييييی وااااااايييييی سوختمواااااا .. سوخخخخخخختم  ..
کوسسسسسسم ی جيغ کشيدم که ديگه حس کردم شايد طور ...
ن همسايه مون يه اثری از صدامو شنيده باشه يا اگه يکی او

ی از دوردستها کنار جاده از ماشينش پياده می شد حتما زمزمه ا
فرياد منو می شنيد . - ين آبمع آب .. ی کنخال .. ين با هم ..
سرعت دارم لذت می برم دارم لذت می برم همين جوری داره 
خوشم مياد يک ريز دارم حال می کنم .. يز توی کوسمبر .. .. 
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ی هم که ريختی ولم نکنوقت زود باش .. ی چيکار زود باش دار ..
می کنی - کنمامان هولم ن کنصبر  .. مامان دوستت دارم رو  ..

متر کرد و لبامو بست تا اين جوری کمن خم شد و منو غرق بوسه 
هم تکون بخورم . - ياد داره می ريزهمامان داره م چقدر می  ..
چسبيد چقدر حال می داد . ت يه قسمت از تنم داخل آب و يه قسم .
هم در تماس با نور آفتاب و تماشای طبيعت زيبا و هوس 
انگيز ..- ين چقدر آب داغ کير تو من تشنه رو آخخخخخخ مع
سيراب کرده ولی هنوز می خوامش ولم نکن بخواب روم . لبامو  .
ببوس منو ببوس ی نرم کمر هم حلقه زده با بوسه هايدستامو دور  .
و گرم هوس خفته رو دوباره بيدارش کرديم يم داخل آببازم رفت . . 

ورده ی خواست آب کير معين از توی کوسم بريزه ولی يه خدلم نم
تم اش بر گشت کرده بود که اونو با دستام جمعش کرده به صور

ماليدم - ينا بازم زياد دارممامان از ا کم نميارم . ی که می در حال .
بوسيدمش گفتم می دونم پسرم شيره ير با يه کير منحصر به ش ..
فرد و زندگی بخش پسر خوب می دونم که عشق کونمو داری و  .
از همون اول چشتو گرفته - يشه چشممو گرفته بودمامان هم - گو ن
اين قدر بد چش بودی که وقتی باباتم زنده بود بهم نظر داشتی نه -

گز هرگز شوخی کردممامان هر  خودمو دوباره رو آب دراز  ..
ن دادم و کش کرده و البته کونمو رو به هوا و قمبل کرده نشون معي

و زياد با حرکتای کونم آب زاللو به حرکت در آورده تا هوس پسرم
ترش کنم . -  ينم عزيزم حاال بهم بگو اين کون خوشگل تر وبب

؟/هوس انگيز تره يا اونی که تو فيلم ديديش ؟

يچی که خودت می دونی من وقتی که تو رو دارم ديگه همامان تو 
من فقط تو رو . حتی اگه واسم زنم نگرفتی مهم نيست . نمی خوام 
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ه تو اينا يی هم ک. دوست دارم و می خوام هميشه با تو حال کنم 
خودمو به  فيلمها می بينم فقط هيجان منو زياد تر می کنه که زودتر

وقتی دست به نقدو دارم . اگه بخوای ديگه هم نمی بينم . تو برسونم 
معين -. کونمو روی آب می رقصوندم . دنبال نسيه چرا باشم 

ه عزيزم هر حالتی که قشنگ تره بگو که من همونجا کونمو نگ
از ترش کنی مامان اگه يه خورده بيای باالتر و الپاتو ب. داشته باشم 

و حالت قورباغه ای تری بگيری و کوست وسط کونت مشخص تر 
ی معين عزيزم سوراخ کونم چ-. شه خيلی هيجان انگيز تر ميشه 

مامان اون خيلی ريزه نمی دونی چه هيجانی -؟ /اونم مشخصه ؟
ری عزيز دلم داخل اين آب سرد و انقباض عضالت چه جو-. داره 

.  مامان فکر اونجاشم کردم-.. می خوای کيرتو بکنی توی کونم 

سمت اول ق. انواع و اقسام کرم ها و بی حس کننده ها رو آوردم 
-.  شيطون من که توی دستت چيزی نديدم-.. سوراخو بيار باالتر 

وشه خب ديگه واسه اين که ازم چيزی نپرسی قبال آوردم و اين گ
رسی آخه روم نمی شد وقتی ازم می پ-چرا عزيزم -.کنارا گذاشتم 

کونتو  اينا چيه دستت گرفتی منم بهت جواب بدم که واسه اينه که
! ؟ /وای پسرم چقدر خجالتی شده ؟-.. چرب کنم کيرمو بکنم توش 

ه به اين دليل ک-پس حاال چطور اين همه راحت صحبت می کنی 
زک هم که حاال که دو تايی مون لخت توی آبيم ديگه اون يه پرده نا

. ی اوی معين جون چقدر مردونه صحبت می کن-.. بوده رفته کنار 

.  دلم واسه کيرت تنگ شده. . يواش يواش داری با تجربه ميشی 

نذار .. حال بده . گرمم کن . يه خورده بچسبونش بهم . بذارش الپام 
 دلم می خواد يه خورده با هم حال کنيم بعدا بذاری تو. بدنم سرد شه 

م هر کاری دوست داری بگو انجا. چيکار کنم مهسا جون -کونم 
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و  روبروی هم قرار گرفتيم و من دستمو به کيرش رسوندم. بدم 
- .سرمون بيرون آب قرار داشت . اونم دستشو گذاشت رو کوسم 

ود ؟ اين همون چيزی ب/اجازه می گيری ؟-؟ /مهسا جون ببوسمت ؟
ديگه بعضی جاهاست که بايد . که منم ازت می خواستم و ميخوام 

ن اون جاهايی که حس می کنی م. سياست و استقالل داشته باشی 
.. .معشوقه تو يا دوست دخترت هستم بايد به خودت مسلط باشی 

ون دور يه دستم. ديگه نذاشت ادامه بدم لباش رو لبام قرار گرفت 
کوس سرد منو . کمر اون يکی بود و دست ديگه هم الپای طرف 

ردم کيرشو که با دستم می ماليدم حس ک. دوباره گرمش کرده بود 
خيلی هوس کردم که قبل از اين که بذاره تو .. که دوباره شق شده 

تو از کير. منو ببوس -. کونم يه بار ديگه هم فرو کنه توی کوسم 
يريم بعدش م. خوشم مياد لذت می برم . همين روبرو بکن تو کوسم 

هر جوری که دلت می . رو لبه استخر تو می دونی و کون من 
بازم . هرچی تو بخوای .. هرچی تو بگی مامان -. خواد بکنش 

. کمر تو کمر و پا توی پا و لب روی لب خودمونو به هم چسبونديم 

کيرش فقط رفته بود تا ته کوسم و حرکت ديگه ای نداشتيم فقط يه 
م چقدر اين حالت به.. خورده دست و لبامونو تکون می داديم 

ين سر يه خورده سردم شده بود ولی گرمای آفتاب ا. آرامش می داد 
گه مامان ا-. عزيزم من آماده ام -. ما رو لذت بخش کرده بود 

ردته يا اگه حس می کنی س. دوست نداری کيرمو نمی کنم تو کونت 
-.م و تحملشو نداری ميريم توی رختخواب و اونجا ترتيبتو ميد

توی  عزيزم من می خوام تو همين جا ترتيبمو بدی همون جوری که
ی دونی مامان تو که م-ديگه سير سير باش . اون فيلم ديدی حال کن 

ت شب و روز اگه بخورمت و بکنم. .من هيچوقت ازت سير نميشم 
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م رفت.. . خيلی خوش اشتهايی معين -.بازم اشتهای تو رو دارم 
من در اختيارتم -. کناره های استخر و پشت به آسمون قرار گرفتم 

هرجوری دوست داری و به قول شما پسرا عشقته .معين جون 
هی کونمو از . . تا بيشترين حالو و کيفو بکنی . کونمو تنظيمش کن 

ه اين ور به اون ور می کرد و يه خورده می ذاشت توی آب و ي
لی از اين کار و شوق و ذوقش خوشم ميومد و. خورده بيرون آب 

دلم می خواست زودتر کيرش بره توی کونم و يه جايی واسه 
هم به درد کون دادن عادت کنم و هم اين که . خودش دست و پا کنه 

قيقه نمی بااين که پنج د. دلم تنگ شده بود. .کيرشو تو تنم حس کنم 
د رو دستاشو گذاشته بو. شد که کيرش از کوسم بيرون اومده بود 

-. ت اول اونا رو خوب بوسيد و حسابی گازشون گرف. قاچای کونم 

قدر هوسو مامان اگه بدونی چ-گلم عزيزم اين چی داره که دلتو برده 
انگشتاشو فرو کرده بود . تو کيرم جمع می کنه اين حرفو نمی زنی 

دل چند م. . توی کوسم و با نوک زبونش سوراخ کونمو می ليسيد 
ودت هرچی رو که خ-.مامان کدومو بزنم -.. پماد و کرم دستش بود 

يه چيزی که چرب و نرم کننده . فقط نسوزونه . دوست داری بزن 
ات بهمون خوش بگذره و اين لحظ. باشه و به هردومون حال بده 

دن واسه اوه مامان با تو بو-. شيرين واسمون يه خاطره شيرين بشه 
تمام لحظات با تو بودن . من هر لحظه اش يه خاطره شيرين ميشه 

ردم انگشتاشو که کرده بود تو کوسم حس می ک. برای من شيرينه 
که خيلی حشری شدم و کوسم بازم نياز به کير داره ولی ديگه بايد 

واسه تنوع هم که شده يه خورده هم . خود خواهی رو ميذاشتم کنار 
بايد با کون حال می کردم و حال می دادم

ه طرفش ی استخر و اين بار کونمو بخودمو رسونده بودم به لبه ها
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ف کنه قمبل کرده و با ناز و عشوه ازش می خواستم که برام تعري
آب  چند تا قطره.. اوه مهسا جون می درخشه -. کنه چی می بينه 

ه رو قسمت قمبل کونت نشسته نورخورشيد بهش می خوره و دو س
.. گه تاشو هفت رنگ کرده ولی کون سفيد و تپل مهسا جونم يه رن

ه رو انگشتشو کرم مالی کرد و اونو ب.. يه سفيدی خاصی داره 
عزيزم -کيف می کردم . سوراخ کونم ماليد و انگشتشم کرد تو کونم 

اش و اگه عجله ای نداری انگشتتو همين جوری توی کونم داشته ب
نمی دونی تو اين محيط چه حالی . بکشش بيرون و بذارش تو 

ستفاده معين واسه اين که از اين حالت من به نحو احسن ا. . داره 
کنه انگشت شستشو کرد توی سوراخ کونم و کف دست و چهار تا 

اون  انگشت ديگه شو به طرف مسير کون تغيير داد و و همراه با
ه جون دو تا انگشتشو هم می کرد تو کوس و با دهن افتاده بود ب

هه آههههه-.. کون و کپلم و با يه دست هم سينه مو می مالوند 
خيلی خوب واردی ! ؟/چند تا؟.. .. نهههههه چند تايی با هم 

نم روی کوس مامان همه چی رو ياد گرفتم ديگه می دو-.. عزيزم 
شتم چيکار اوه قربون تو پسر گلم بشم که اگه تو رو ندا-.. قلق کارو 

- هرجا که می فرستی بفرستش. حاال کيرتو می خوام . می کردم 

تو که خودت می . بايد بکنم توش . مامان حاال نوبت کونته 
بذارش که می خوام از اين منظره استفاده کنم و .. بذار تو -.. دونی 

کيرت  چقدر-. بعدش با هم بپريم توی آب و يه صفای حسابی بکنيم 
 تو هم از کير سفت و شق خيلی خوشت مياد-. سفت و سرد شده 

چه . ن جااااااااا.. مامان االن ميره توی کونت حسابی داغ ميشه 
 عشقمه صفای کون..جونمه -؟ /بدت نمياد معين ؟-.. کون توپی 

ز نرم نرم بکن توش تا ا.. آخخخخخخ يواشتر -مامانو عشق است 
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اين طبيعت زيبا لذت ببرم و مزه بگيرم و کير که خوب جاشو اون 
کشش داخل پيدا کرد اون وقت اگه خواستی تند تر بذارش تو و ب

شو بيشتر قسمتای پامون داخل آب قرار داشت حرکت کير. بيرون 
ده شروع کرده بود و اون يه دستشو هنوز روی کوس من قرار دا

 منم خودمو به طرف عقب حرکت داده تا کيرشو. ولم نمی کرد 

ببينم .. جوووووون پسرم فدای ناله هات -. بيشتر تو کونم حس کنم 
کون کون ميگی می تونی سير سير بکنيش طاقت داری که به 

 تا دلت آره يه بار آبم اومده حاال-زودی آبتو خاليش نکنی يا نه 
 از. جوووووون هر کاری می کنی بکن -.. بخواد کونتو ميگام 

خب -قربون کوس و کونت مامان -. حرفای التی تو هم خوشم مياد 
از اونجايی که سوراخ کونم تنگ بود با هر . حاال تا يه حدی گفتم 

عقب  فشاری که رو به جلو می آورد خيلی آروم کل تنشو می آورد
با يه دست شونه هامو ماساژمی داد و . تا به سوراخ کونم فشار نياد 

هر کاری رو با هر . خوشم مياد ولم نکن -.موهامو نوازش می کرد 
حاال بهم بگو مامانت . جايی از تنم داری انجام ميدی ادامه اش بده 

ن تو تو ماما-؟ /خوشگل تره و با حال تره يا اون زنای توی فيلم ؟
فکر کنم می خواست .. از همه شون قشنگ تر و خوش فرم تری 

. بگه خوش کون يا خوش کوس که فوری کلمه رو عوض کرد 

وش پسرم ديگه مرد شده بود و حس می کردم که واقعا می تونم ر
 هرچند.حرکات و هيکلش ديگه شده بود عين مردا . حساب کنم 

ند که اونا مبين و ميالد هم دست کمی از اون نداشتند و نشون می داد
. هم رشد خوبی داشته در هر حال بايد هوای اونا رو هم داشته باشم 

نبايد بذارم سر کوس ننه شون برادر کشی راه . اگه اين يکی بذاره 
-. بيفته هر چند هنوز خيلی راه مونده بود تا اونجا هاش 
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خخخ آخخخ-. تازه داشتم حال می کردم .. معيننننننننننن عزيزم 
يلی به ديگه خ. مامان داره می ريزه تو کونت بذار بياد حال کنم 

تو  تازه به خودم و.. چه ناگهانی -خودم فشار آوردم جوووووون 
ی زودتر مامان اگه تو معين بود-می گفتم که ببينم چيکار می کنی 

آب  راس ميگی من که-. نمی دونی چقدر چسبيد .. آبتو می ريختی 
کوسم هر وقت خواست استارت بزنه و خالی شه خودش مياد ديگه 

مم تو کير. مامان بازم دارم کيف می کنم -.. اجازه هم نمی گيره 
ونمو يه حرکتی به خودم داده و ک.. کوست هنوز داره حال می کنه 
دم اومد هر چند يا. پدرتو در ميارم -از کير شل شده اش جدا کردم 

دو  که باباش مرده ولی اين يه اصطالح بود انداختمش توی آب و
سردمون شده بود چون يه خورده از . تايی مون رفتيم تو بغل هم 
رکه افتادم روش و توی آب حسابی مع. بدنمون بيرون قرار داشت 

ت در می داش. حاال اون بود که از دستم در می رفت . راه انداختيم 
رفت دستمو رسوندم به کيرش و فشارش گرفته و همين جوری 

. شه بهش بگو فعال تر با-مامان ولم کن دردم می گيره -داشتمش 

يست زياد مسئله ای ن, کون . من هنوز هر دو تا سوراخم ميخاره 
.. مش ولم کن تا من دوباره بخارون-. ولی خارش کوسو چيکار کنم 

فت ديد که ولش نمی کنم دستشو گذاشت رو سينه ام و فشارش گر
..کيرشو ول نکردم

. ه که از فشار دستش سينه ام درد گرفتنذاشتم اون متوجه شه 

 تسليم شد و دستشو از رو سينه ام ور. کيرشو ول نمی کردم 

 دو تايی مون. منم ديگه دلم سوخت و کيرشو ول کردم . داشت 

 .افتاديم توی آب و يه خورده شنا کرديم و دوباره رفتيم تو بغل هم 

اون دوبار آبشو خالی کرده بود و می دونستم يه خورده کمر هوسش 
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مو به اومدم لبه استخر و پاها. شکسته ولی مگه من ول کنش بودم 
ديم با اين که يه خورده هر دومون می لرزي. دو طرف باز کردم 

معين من -. ولی دوباره با حرکتای سکسی و داغ داغ گرم افتاديم 
. ی قربون اشتهات مامان-. اصال سير نميشم . کوسسسسم می خاره 

رار مامان ق-. ولی چشات ميگه اشتهات کم شده -منم سير نميشم 
ونی تو می ت. نيست که بيست و چهار ساعته اشتها داشته باشيم 

ی ؟ ديدم حرف حسابو م/بيست و چهار ساعت يکسره غذا بخوری ؟
حاال من امروز اين . ديگه حرف حساب که جواب نداشت . زنه 

وسمو طبيعت و هوای سالم و آسمون آبی و آب زالل و جنگل سبز ه
رف تازه بيچاره هم ح. دو چندان کرده بود تقصير معين چی بود 

بازم . نداشت و حاضر بود تا هر وقت که من بخوام باهام حال کنه 
-. دستا روی سينه ها لبا روی کوس .. همون حرکتای هميشگی 

ازم مامانت بازم کير می خواد کير به کيرت بگو ب.. معين بخور 
مامان عروس -.. بهش بگو مامانش رئيسش منتظرشه . سفت شه 

 .بهم حال بده .. بيا جلوتر بيا بيا منو ببوس -.. مامان ملکه من . من 

به لبام  منتظر گرمای لبات تا هوسشو بچسبونه. لبای داغم منتظرته 
. ر اون لبامو بوسيد و بعد از اونجا اومد پايين و پايين ت. به تن داغم 

-.. اووووخخخخخ ماااامااان -. کيرش دوباره سفت شده بود 

شو دست.. آرررررره آررررره مهسا خوشگله من -نهههههه نههههه 
به کوس خيس من ماليد و بعد از چند لحظه کيرشو فرستاد بره تو 

 ديگه. راستی راستی يه مرد شدی . فدای کيرت پسرم -.. کوسم 

نم ديگه می تو. قدرت اونو داری . کير و کمر يک مرد رو داری 
؟ يعنی اين قدر با تو حال /مامان جدی ميگی ؟-. رو تو تکيه کنم 

ادی ؟ تو يه حالی به من د/عزيزم شوخی من کجا بود ؟-؟ /کردم ؟
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می دونم وقتی که . که حداقل بابات در اين ويالی جنگلی بهم نداد 
ا هم برسيم خونه اونجا هم همين طور می تونی بهم حال بدی و ب

بزن .. داغ و آتيشی . چقدر دوستت دارم و چقدر خوبی . صفا کنيم 
 مامان-.. تند تر . بزن تا ته کوسسسم . کيرتو محکم تر بزن 

ن چی ميگی پسرم م-هميشه شوهرت باقی می مونم . دوستت دارم 
اون دو تا داداشم برن زن -.. می خوام عروس و نوه امو ببينم 

از .... عزيزم تو که زن بردی منم زن اولتم ديگه -.. بگيرن 
. حرفاش بر ميومد که اصال توقع نداره من با داداشاش حال کنم 

با . خدا به داد برسه . انگاری اون منو فقط برا خودش می خواست 
به  در چه وضعيتی بايد. اين همه حسادتهاش من چيکار می کردم 

الن در ولش کن بذار از اين لحظه ای که ا. اون داداشا می رسيدم 
د چون معين از کردنم خسته نمی ش. اون قرار داريم استفاده کنيم 

فقط و فقط به لذت فکر می . چشامو بستم . دوبار آبشو آورده بود 
به .. ه به اين که داره منو با لذت می کنه و بهم لذت ميد. کردم 

 غمهای روز گارو از يادت.خودم می گفتم مهسا مهسا حال کن 

از . نذار که اندوه بر تو غلبه کنه و تو رو از پا در بياره . ببر 
يه خورده که . جوونی و اين روزای خوش زندگی خودت لذت ببر 

خوشی  بيشتر فکر کردم ديدم نه تنها غمها رفته پی کارش با اين
بايد .  همه شو مديون کير معين بودم. زيادی نمی دونم چيکار کنم 

سعی می کردم ديگه زياد ازش تشکر نکنم در حد معمول اين کارو 
خوام به چون اگه يه وقتی در وضعيتی قرار بگيرم که ب. انجام بدم 

 منت پسرم معين, داداشاش برسم اون وقت حسادت به جای خود 

ولش کن . هر چند که واقعا مديون کيرش بودم . منو می کشه 
-. .به اين فکر کن که حاال آب کوست داره راه ميفته . مهسا 
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لم آيييييييييی آيييييييی آخخخخخخخخ بزززززن کوسسسسسسمو و
آخخخخخخخ کيييييررررررر کيييييررررتو می .. ولم نکن .. نکن 

ديگه به اين فکر نمی کردم که صدام .. بزززززززن .. خوام 
امان م-.. اون فضا رو به آشوب کشيده بودم . ممکنه تا کجا بره 

ی اين جوری که تو جيغ می کش. يواشتر يواشتر خواهش می کنم 
. بذار بفهمن -. ديگه تمام رامسر فهميدند که من دارم تو رو ميگام 

لحظه  پرنده های در پرواز يه. بذار تمام کبوترای آسمون بشنون 
اش وايسن و يه نگاه به اين پايين بندازن و حسرت بخورن که ک

ده هوس منو گيج کر.. کيری مثل تو و کوسی مث کوس من داشتند 
يگه معين چند بار د. بود و نمی دونستم چی دارم بلغور می کنم 

. کنه  کيرشو به ته کوسم کوبيد و زياد آب نداشت که داخلش خالی

رار مامان بيا ف-. دو سه قطره ای ريخت که همون واسم بس بود 
اريم کنيم می ترسم يه سری کنجکاو شن از يه جاهايی که خبر ند

ی حال به اندازه کاف. بد حرفی هم نمی زد . بيان و ما رو ببينن 
کرده بوديم و يکی دوروز ديگه هم قصد بر گشت به تهرون رو 

طقه پس بذار بدون آبرو ريزی و خاطره ای خوش اين من. داشتيم 
رو ترک کنيم

ستم دست ولی نمی دونم چرا بازم نمی تون. ين رفتيم پايين من و مع
به کيرش امون . تو رختخواب افتادم به جونش . از سرش بر دارم 

ولی چند تا آهنگ تند و شاد . می دونم خيلی خسته شده بود . ندادم 
ه از اون آهنگهايی ک. واسش گذاشتم که اونو به هيجان بيارم 
ين خودمم طوری با ا. خواننده هاش زن باشن و مورد عالقه اون 

قدر آهنگ ها می رقصيدم که می دونم پسرم فهميده بود که من چ
روز ام. معين بده بده من بازم می خوام -.. هيجان و هوس دارم 
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ی فردا پس فردا که رفتيم تهرون نمی دونم جلو.. گرسنه امه 
نمی دونم چه جوری از پس . داداشات چه جوری بهت کوس بدم 

 طوری شده بودم که حس می کردم از. اين هوس خودم بر بيام 

يه سری که واسش ساک . دوران مجردی خودمم حشری تر شدم 
؟ تو /مامان چته ؟-زدم کوسمو می مالوندم به لب و لوچه خسته اش 

دو  دو تا پاهامو به.. بکن . منو بکن .. بکن منو بکن -؟ /چته ؟
اون همه تو استخر . طرف تا جايی که جا داشت بازش کردم 

. داشتم  خودمو در اختيارش گذاشته بودم به اين حال کردن هم نياز

يله سرمو بردم عقب و م. حس کردم که دوباره دارم اوج می گيرم 
معين لحظه به . های تختو محکم نگه داشتم تا با فشار هوسم بجنگم 

لحظه شدت ضرباتشو زياد تر می کرد تا اين که حس کردم همراه با 
م در آهنگ شادی که يه تم ماليمی هم داشت هوس داغ منم از کوس

گه دي. پسرم پسر گلم بغلم بزن بغلم بزن -.. .. حال خارج شدنه 
اون قدر کيف کرده . رسيدم به آخرش جاااااااان ديگه از حال رفتم 

ب بودم که ديگه حتی خيالمم نبود از اين که اون توی کوسم آ
ديگه . .  ديگه به اندازه آبشو کشيده کيرشو چلونده بودم.. نريخته 

. .منو ببوس منو ببوس .. ببوس منو -. بايد بهش رحم می کردم 

م بيا بيا رو. دستامو به دو طرف باز کرده اونو در آغوش گرفتم 
خر ديگه اين آ. بيا که ديگه مادرت به آخرش رسيده . روم پسرم 
-؟ /مامان اين آخر عشق و حالته ؟-. دوستت دارم .. عشق و حالمه 

 معين بيا تو بغلم تا تکميل شم تا کنارت بمونم تا کنارت.. نه .. نه 

تا فردا و فردا ها تا .. آخخخخخ کاش تا صبح کنارت بودم .. بخوابم 
خيلی عشق و احساس و . هر وقت دلم می خواست و می خواد 

ی همين جور. هوسم گل کرده بود و نمی دونستم چی دارم ميگم 
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م واسه خودم حرف می زدم و هوس و احساس خودمو نشون می داد
. رد نوازشم می ک. منو می بوسيد . و اونم با هم همراهی می کرد 

ز چقدر به اين نوازش ها و مالشهاش نيا. با هام ور می رفت 
چند  با همه خستگيهاش سر تا پامو با زبونش می ليسيد و. داشتم 

و درو از داخل قفل کرده پرده ر. دقيقه ای هم کوسمو ميک زد 
عد از در هر حال يکی دوروز ب. .. کشيديم و تو بغل هم خوابيديم 

آقا رضا و شيما خانوم و شروين و شهروز خدا حافظی کرده و با 
پور به وقت خداحافظی شاه. خاطراتی شيرين به تهران بر گشتيم 

داداش شيما هم که ازم خواستگاری کرده بود و حتی منو حشری هم 
ای بهم  اينو هم در يه گوشه. کرده بود با حسرت بهم نگاه می کرد 

. .. م گفت که من تا يه مدت ازدواج نمی کنم و منتظر جوابت ميش

ن سه تا ولی می دونستم با اي.. سرمو يه تکونی داده و گفتم باشه 
پسری که من دارم و يکی از يکی گل تر ديگه واسه غريبه ها جايی 

معين با اين که بهم قول داده بود که يه سری سوتی . نمی مونه 
دادنهاشو کنار بذاره ولی نمی دونم چرا نمی تونست خود نگه دار 

در حتی يه روز که دسته جمعی ناهار رفته بوديم خونه پ. باشه 
که  معين طوری رفتار می کرد.. شوهرم يعنی بابا بزرگ بچه ها 

پير زن و پير مرد با يه نگاههای خاصی که بين هم رد و بدل می 
معين  کردند متوجهمون می کردند که چه حرکات زننده ای داره از

ن يه مامان ماما.. مامان مامان خيلی خوشگل شدی --.. سر می زنه 
فت چشاشو می بست و لبشو می آورد جلو و می گ.. لب بده ببينم 

يه جين .. بازم صد رحمت به اين حرکات .. مامان بوس بوس 
ون می استرچ خيلی چسبون که کونمو بر جسته تر از اندازه اش نش

داد پام کرده بودم و اونم هر چند دقيقه با کف دستش يکی می زد به 
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ش که اون دو تا داداشا. کونم و دستاشو دور کمرم حلقه می کرد 
ديگه . بود  اصال تو باغ نبودند و اين يکی هم که پاک کالفه ام کرده

دلم می خواست جيغ . ديوونه شده بودم . نمی دونستم چيکار کنم 
فت بهم آخرش يه جايی اونو تنها گير آورده و گفتم يادت ر.. بکشم 

لت مگه د. ؟ گفتی که جلوی بقيه رعايت می کنی /چی قول دادی ؟
می خواد همين جا جلوی بابا مامان بزرگت لخت شيم کاری انجام 

؟ می خواستم تهديدش کنم که ديگه بهت کوس نمی دم و به /بديم ؟
تر اين  اصطالح تنبيهش کنم ديدم که دلشو ندارم اذيتش کنم و مهم

ا اين حتم. که هوس خودمو چيکار می کردم ولی آبرو مو برده بود 
ه پدر شوهر و مادر شوهره ميگن که چه قرتی بازی هايی داشت

مهر  در هر حال. باشيم و به خدا بيامرزی پسرش خيانت می کنيم 
عد از بچه ها از صبح تا اوايل ب. ماه رسيد و مدرسه ها باز شد 

منم خونه خودمو با آشپزی و تماشای فيلمهای . ظهرو کالس بودند 
سکسی و خوندن داستانهای سکسی سر گرم می کردم .

ی فيلمهای سکسی و خوندن داستانهای اين چنينی مخصوصا با تماشا
ی داستانهای سکس با مامان طوری به هيجان ميومدم که دلم م

 خواست در همون لحظه معين بياد و با کيرش يه حال درست و

همش می خواستم . ديگه از لباس پوشيدنم چی بگم . حسابی بهم بده 
آخه بايد به فکر اون دو نفر هم می . انداممو بندازم توی ديد پسرا 

يد در چون وقتی فکرشو می کردم شا. در واقع به فکر خودم . بودم 
شايد يکيشون . آن واحد نمی تونستم همه اونا رو با هم داشته باشم 

حال  در هر. مجبور می شد که بره خدمت يا يه دانشگاه راه دور 
 معين. بايد يه جوری اين مسئله رو برای خودم حل می کردم 

 حواسش نبود ولی تازگيها می ديدم که مبين بد جوری به بر
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جستگيهای باسنم مخصوصا وقتی که شلوار های بيش از حد 
ه اکثرا تحريک کننده می پوشم خيره ميشه و يا به چاک سينه هام ک

درسته که بچه ها هر . توی خونه نصفشون بيرون زده خيره ميشه 
اونا  کدومشون واسه خودشون يه اتاق جدا داشتند و منم ديگه به

ارم عادت داده بودم که برن اتاق خودشون بخوابن و کاری به ک
ترجيح  نداشته باشن و معين هم می تونست بياد کنارم بخوابه ولی
ه و در می دادم که اون فقط يکی دوساعتی رو که باهام حال می کن

که ما  چون نمی خواستم که مبين بفهمه. حال سکسيم بياد کنار من 
وزی شايد يه ر. چون خيلی بد می شد . با هم يه کارايی می کنيم 

يلی حقيقت مشخص می شد ولی حاال جاش و وقتش نبود و من بايد خ
ست که در هر حال خيلی دلم می خوا. از اين بابت مراقب می بودم 

اونو  معين تا صبح کنارم باشه ولی همين يکی دوساعتو با استرس
وقتی که می رفت تا . ولی اون خيالش نبود . کنار خودم جا می دادم 

ر گرم يکی دوساعت بعد بازم خودمو با فيلمها و سايتهای سکسی س
 می کردم و به نوعی اين آمادگی خودمو برای هميشه حفظ می

يه بار که معين خونه نبود . خيلی مراقب حرکات مبين بودم . کردم 
يکی  منم يکی از اون تاپ های خيلی چسبون خودمو به تن کرده و

مو افشون از اون استرچ هامو هم پام کردم و رفتم جلو آينه و موها
سترچ تاپم به رنگ قرمر بود و به ا. کردم و رو شونه هام ريختم 

ينه روبروی ميز توالت ايستاده و از توی آ. لی من خيلی ميومد 
ی گاه زير چشمی مواظبش بودم که چيکار م. مراقب پسرم بودم 

ش چون دست. اونم ديگه مردی شده بود . حدسم درست بود .. کنه 
کيرش  رفته بود الی شلوار راحتيش و داشت با اونجاش يعنی همون

منم که اين حالتشو ديده بودم واسه اين که بيشتر دلشو . ور می رفت 
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ببرم روژ خوشرنگ گيالسی رو که خيلی ازش خوشش ميومد 
يدم و رو اين گرفته و با يه حالت فتنه گرانه ای اونو به لبام می مال

 .خيلی با خودش ور می رفت . حرکتم هم خيلی زوم کرده بودم 

سينه هامو که کيپ شده بود يه حرکت رو به بااليی بهشون داده و 
م زياد رو چهره و حرکات مبين مکث نمی کرد. تنظيمشون کردم 

ين با ا. که مبادا متوجه شه خجالت بکشه و از کارش دست بکشه 
ن يه ولی او. حساب به دام انداختن اونم بايد خيلی راحت باشه 

درهر حال هر کاری يه . خورده خجالتی تر از معين نشون می داد 
ره مقدمه چينی های خاص و آماده سازيهای مخصوص به خودشو دا
متر و من بايد کاری می کردم که اون از اين که بياد طرف من ک

ی بترسه و خجالت بکشه ولی بايد سياست مادرانه خودمو حفظ م
 کردم و به موقعش نقش يک معشوقه و دوست دخترو واسش بازی

اگه می تونستم کاری کنم که اين پسرا مرتب از کيرشون . می کردم 
جووووووون چه . استفاده کنند واسه رشد کير اونا خيلی مناسب بود 

رم يه افکار عجيب ديگه ای هم به س. حالی می شد با اونا کرد 
برسه که  يعنی ميشه کار به جايی. افتاده بود که خنده ام می گرفت 

امانشون و اين چند تا برادر با هم بيان سراغ من و بيفتن به جون م
حتمال چون ا. اين بی شباهت به يک رويا نبود .. ؟ /بهم حال بدن ؟

م ارث با اکثر برادرا به وقت تقسي. داشت دوتايی بيفتن به جون هم 
نشونو هم کنار نميان چه برسه به اين که بخوان عشق و هوس ماما

ين در همين افکار بودم که يه بار ديگه به مسير مب. با هم تقسيم کنند 
جلو  و بدن و وسط پاهاشو رو به. چشاشو بسته بود .. نگاه کردم 

حرکت می کرد و چند پرش سريع انجام داد طوری که منو شک 
ی خواست ؟ خيلی دلم م/انداخت که آيا آب کيرشو خالی کرده يا نه ؟
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جوری  اين. که تا چه حد می تونه از مردانگی خودش استفاده کنه 
اگه آب کيرشو توی دست . . کار منم خيلی راحت تر می شد 

ه پسر خب حتما ي. خودش ريخته باشه چيزی رو نمی تونم ثابت کنم 
گيز که در اين حالت چشاشو می بنده و از ديدن هيکل وسوسه ان

اين  با. مادرش لذت می بره به وقتش حاضر به گاييدنش هم ميشه 
 دلم می خواست زودتر.. . حال بازم ترديد داشت منو می کشت 

 حاال که سالها بود که. متوجه اين جريان شم و مبين هم بهم حال بده 

اونو . به سن تکليف رسيده بود منم بايد تکليف خودمو می دونستم 
خره يه چيزی از سوپری سر کوچه ب.. فرستادم دنبال نخود سياه 

ثر هيچ ا.. خيلی سريع رفتم شلوار خونگيشو بررسی کردم . بياد 
. نم نمی دو.. شايد شورتش لک کرده باشه . لکی رو اونجا نديدم 

؟ /چه عجله ای داری ؟. مهسا تو چرا اين جوری شدی .. نمی دونم 
ون نبايد ا.. نه نه . باالخره يه روزی هم مياد که با هات حال کنه 

ا هر وقت اونم بايد فقط مال خودم باشه ت.. بره دنبال دخترای ديگه 
که من بخوام در موردش يه تصميمی بگيرم

ی چنان به موش و گربه بازيهای خودمون ادامه مين هممن و مع
ی بايست داديم تا اين که پسر فوتباليست من برای يک هفته ای رو م

دارس از مامانش دور بشه و بره در مسابقات فوتبال داخل سالن م
نمی دونم وسط درس و تحصيل از اين مسخره . کشور شرکت کنه 

هش و من خوا. اصال دلم نمی خواست ازم دور شه . بازيها چی بود 
ردم اينجا بود که خودمو لعنت ک. خارش کوسمو چيکارش می کردم 

ن چه م. که بايد حتما يه الستيک زاپاسو تا حاال جورش می کردم 
تازه چه می دونم مبين مرد شده که . می دونستم اين وضع پيش مياد 

معين  در هر حال اون شب که فرداييش.. بتونم باهاش باشم يا نه 
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 اووووخخخخخ معين-. می خواست بره حسابی با هم حال کرديم 

هر چی داری خاليش کن . حال بده . عزيزم خوب خوب منو بکن 
مامان -. می خوام ذخيره اين يه هفته ای رو داشته باشم . تو کوسم 

يعنی  .حتما به خاطر تو هم که شده سعی می کنم با جام بر گردم 
می دونم پسرم حاال مواظب و مراقب کيرت باش که لگد -اول شيم 

ش مامان خوب بخور-. نخوره سالم برش گردونی بقيه رو پيشکش 
اون می . تو که ميکش می زنی ضد ضربه ميشه . ساکش بزن 

مامان -گفت يه هفته ولی حس می کردم که شايد ده روز هم بکشه 
فوتبال گل کوچيک و فوتسال مثل فوتبال گل بزرگ . ناراحت نباش 

نمی دونم -.. گاهی روزی دو سه تا بازی هم انجام ميشه . نيست 
م در کيرشو تو دستام گرفته و گفتم عزيز. من نمی دونم . عزيزم 

ل هر حال من می خوام که تو با اين کيرت به دروازه کوسم گ
-نم مامان اين دروازه هميشه مال منه و من بهش گل می ز-بزنی 

..  حاال عزيزم هر چی دوست داری ضربه کاشته و پنالتی و شوت

ون شب ا.. رو با اين دروازه تمرين کن که ديگه فوتبالت خوب شه 
تا صبح نذاشتمش که بخوابه و وقتی هم که رفت اصال رفتنشو باور 

سر و حاال من بودم و دو تا پ. واقعا جاش خالی بود . .. نداشتم 
ايد با ميالد که اصال تو باغ نبود و ب.. هشت ده روز ناخن جويدن 

قت مهسا مهسا ديگه هر چی و. اين مبين يه جوری کنار ميومدم 
بولونی حاال که معين رفته ديگه بايد به خودت بق. تلف کردی بسه 

می تونستم . که جلوی ضررو از هر جا که بگيری استفاده هست 
 ميالد. همين کارو هم کردم . خودمو يه خورده سکسی تر کنم 

يا اين که اونم از بس خجالتی بود .هيجده ساله منم که حاليش نبود 
ايين و يه شلوارک پام کردم که قسمتای پ. خودشو می زد به نادانی 
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 درست مثل زنای. کناره های کونم از بغالش بيرون زده بود 

ا زير پاهام ت. ورزشکار يا ژيمناست و شناگر لباس پوشيده بودم 
بيشتر سعی داشتم که پشت به . کون لخت و فضای اتاق هم گرم بود 

بايد زود تر . مبين باشم تا حسابی اونو حشری و داغ و آماده کنم 
گاهی هم خودمو بهش نزديک می کردم و . برشته اش می کردم 

پشت لبت سبز . عزيزم چند ساله که مرد شدی -.. بغلش می کردم 
هيکلش خيلی درشت شده بود و سرعت رشدش در اين سن .. شده 

ی از بس می خورد و هر چ. از معين هم بيشتر به نظر می رسيد 
عطری . هم درست می کردی و ميذاشتی جلوش اصال نق نمی زد 

با . د به خودم زده بودم که ديگه مرده رو از خواب بيدار می کر
همون تن و بدن خوشبو يه بار طوری بغلش کرده و به خودم 

عزيزم از -فشردمش که ديدم يه خورده می خواد خودشو کنار بکشه 
 ببينم. ؟ من که دوست دخترت نيستم /مامان خجالت می کشی ؟

پسر گلم . مواظب باش خوش تيپ که گول دخترای شيطونو نخوری 
آروم لبمو . اونا دنبال پسرای ساده و خونواده داری مثل تو هستند 

تنمو  گذاشتم رو صورتش و يه خورده هم به لبش نفوذ کرده و وسط
 اون. که به بدنش چسبوندم بر جستگی کيرشو احساس می کردم 

د و لذت می برد از اين که منو اين جوری می دي. شق کرده بود 
آرايشمو غليظ تر کرده و سعی . دوباره رفتم جلو آينه . بغلش کردم 

ين کردم خودمو به شکل زنايی خوشگل و نازی در بيارم که با ا
وضع ميرن خيابون تا دل مردا رو ببرن و يه دوست پسری و 
شوهری گيرشون بياديه جوری خودمو رديف کرده بودم که از ديدن 

ه پيرهنی ي. خودم توی آينه به هوس افتاده بودم که با خودم لز کنم 
تنم کرده بودم به رنگ مشکی و خيلی هم فانتزی که شبيه يه بيکنی 
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 .يکسره بود و بيشتر به همون ورزشکارای ژيمناست می خورد 

ر د. می دونستم که می تونم اين شيطون چشم چرونو رديفش کنم 
يه چند تا سی دی وسوسه انگيزو هم . هرحال بايد تالشمو می کردم 

گذاشتم توی ضبط که واسمون بترکونه و همراه با اين آهنگها يه 
سام خورده هم می رقصيدم و با قر کمری که ميومدم انواع و اق

و مبين جان اگه درس داری بر-. رقصا رو نشون پسرم می دادم 
 صدای ميالد در اومد که مامان من.. اتاقت اگه نه بيا با هم برقصيم 

رده ولی برای اين رقصا يه خو. پسرم با تو هم می رقصم -بيام 
ورده يه ماچ از گونه هاش بر داشتم که بهش بر نخ. قدت کوتاهه 

 من و. . چقدر اين فانتزی مشکی به پوست سفيدم ميومد . باشه 

گاه خودمو بهش می . مبين دست تو دست هم سرگرم رقصيدن شديم 
اون . چسبوندم و با يه لوندی خاص می خواستم که دلشو بيشتر ببرم 

نست نمی دونم شايدم می دو. همه اينا رو به حساب رقص ميذاشت 
که کوس مهسا جونش می خاره

راستش ديگه می . يهای خودم حسابی روش اثر گذاشته بودم با دلبر
معين به اندازه کافی تجربه منو زياد . دونستم احساسات پسرا رو 

حاال در . می دونستم خواسته های مبين هم تقريبا همينه . کرده بود 
راه رسيدن به اين خواسته ها شيوه ها فرق می کنه و هر کاری هم 

د مبين جون دستتو بذار پشتم آهاااااا خوب ش-. شروعش سخته 
ل حرکات دست راست با پای چپت بايد هماهنگی داشته باشه و ک

-؟ /؟ مامان مگه ما داريم نظام جمع کار می کنيم-.. سيستم بدنت 

 همچين سر و.. ناقال تو اين اصطالحات سر بازی رو می دونی 
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له صورتمو اکليلی و زرق و برقی کرده بودم که يه دختر شب ب
کوسم همين جور ازم .. برونش اين جور سنگ تموم نمی ذاره 

فت چند بار بی اراده دستم ر. شکايت می کرد و طلب کير داشت 
هرچی هم می رفتم دستشويی و . رو کوسم و اونو می ماليدم 

نمی دونم لحظه ها خيلی . خشکش می کردم درجا تر می شد 
طوالنی شده بود و دلم می خواست شب زودتر بياد و کارای بعدی 

دم اصال معلوم نبود شامو چه جوری درست کر. خودمو شروع کنم 
کمی نگران . اضطراب داشتم . و چه جوری به کارای خونه رسيدم 

مثل  بايد کاری می کردم که توپو بندازم تو زمين اون و. بودم 
هماغوشی با پسر م معين سياست خودمو حفظ کنم و در واقع 
طوری رفتار کنم که از تمايل اوليه ام چيزی نفهمه که بتونم سرمو 

نستم اصال نمی دو. خيلی حشری شده بودم . باال نگه داشته باشم 
ن حالتی همو. قلبم به شدت می تپيد . تنم داغ شده بود . چيکار کنم 

ی همون حالتی که برا. رو داشتم که شب زفاف با محسن داشتم 
بازم يه هيجان و تالش . اولين بار می خواستم برم زير کير معين 

حس . د چقدر اين تالشها واسم هيجان انگيز و نشاط آور بو. ديگه 
ای هر چند جوان بودم و ساله. جوونی رو در من بيدار می کرد 

سال می تونستم سر شار از هوس و نيروی جوانی و عشق و حال 
ه عقب قبل از اين که برم تو رختخواب رفتم حموم و سرمو ب. باشم 

خم کرده و با حرکات چرخشی کون و نگاههايی که بهش مينداختم 
يف خودمو جای مبين فرض می کردم که داره از تماشای کون من ک
اش  می کنه و کف دستشو هم گذاشته رو کوسم و با يه دست ديگه

ی چسبونه سينه امو فشار ميده لباشم ميذاره رو لبام و بعد کيرشو م
چراغ . خيلی سريع دوش گرفته به اتاق خواب بر گشتم .. به کوسم 
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و خوب دقت کردم که ر. يه رنگ قرمز ماليم . خوابو روشن کردم 
سه انگيز تختم يه نوری بندازه که کون سفيد منو شاعرانه تر و وسو

که  ميالد عادت داشت زود بخوابه ولی می دونم.. تر نشون بده 
ه هر شکار من عادت داره که تا پاسی از شب پای کامپيوتر بشين

ساله من  18چی هم بهش می گفتم پسر درساتو بخون شما پسرای 
سام هم اينا چيه می گفت مامان من به در. هر سه تا سال آخرتونه 

می رسم و راست هم می گفت استعدادش خوب بود و منم ديگه زياد 
شه و البته امشبو دوست داشتم که بيدار با. بهش گير نمی دادم 

می دونستم که می تونم . حاجت مادر حشری خودشو بر آورده کنه 
هم  اگه اين مهسا شيطونه که حتی می تونه شيطون رو. موفق شم 

ن نما يه لباس خواب نازک و توری يه سره بد. از راه به در کنه 
نه شورتی و نه . تنم کردم که تا زير کونمو می پوشوند 

اتاق  من تو. اصال از هيشکدوم اينا هم استفاده نکردم ..سوتينی 
پس نمی تونستم بگم که بايد . خودم بودم و می خواستم راحت باشم 

. ی زنه خجالت بکشم خجالتو بايد کسی بکشه که پنهونی مياد ديد م

. منم بياد  بياد و سراع. فقط اميدوارم که اون بياد و منو ديد بزنه 

بايد يه جورايی هم مخشو کار می گرفتم تا اون آزاد تر و راحت تر 
ر حالت چشاش و طرز نگاهش نشون می داد که د. . بياد سراغ من 

بين حشری بودن و نياز به اين که مامانشو بکنه دست کمی از م
قبل از اين که . نداره و الحق و واالنصاف که داداش همون برادره 

بخوابم جلوی معين هم يک فيلم اومدم و اون اين که گفتم عزيزم من 
صابم امشب يه خورده خسته ام و يه خورده ياد بابات افتادم اع

نن ناراحته يه قرص خواب و اعصاب می خورم ديگه توپ هم در ک
ا صبح فقط يادت باشه درسته که من خوابيدم و ت. من بيدار نميشم 
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 يک ضرب می خوابم ولی اگه می خوای ترانه گوش کنی اين شب

و نصفه شبی صدای ضبط رو باال نبر که همسايه ها جون به سر 
. ه بودم منم که ديگه استاد فيلم بازی کردن شد.. چشم مامان -ميشن 

می خواستم خودمو رو تخت دمر کنم سرمو هم بگيرم رو به ديوارو 
ت کون و کمر منو و پش. اون اصال نمی تونست چهره مو ببينه 

می تونستم . پاهامو می تونست به خوبی ديد بزنه و دل و دينش بره 
حاال .. يک کير داغ ديگه . هيجان جوانی . خوب شکارش کنم 

خودمو انداختم رو . نوبت مبين بود که کير داغ اونو شکارش کنم 
واب کامال برهنه فقط از شونه ها تا زير کون يه لباس خ. تخت 

وبی همرنگ پوست بدن و توری تنم کرده بودم که اندام منو به خ
همونو هم تنم کرده بودم که يه وقتی مبين منو با يه . نشون می داد 

ن من يک ز. ولی من که يه جنده نبودم .. جنده اشتباهی نگيره 
. اصال خوابم نمی برد . هوس و هيجان ولم نمی کرد . حشری بودم 

بياد . بزنه  بياد و اندام منو ديد. دلم می خواست زود تر بياد سراغم 
ردهکجايی مبين کوسم تشکو خيس ک. و در غياب داداشش بهم برسه 

اين چه وقت . معين کجايی . کوسم داشت از جاش کنده می شد 
به اين  چرا منو تا اين حد عادتم دادی که. رفتنت به مسابقه بود 

نههههههه اگه اون نياد چی اگه کلکم .. اوووووففففف .. روز برسم 
لی اون دفعه ک. نگيره اگه کيرشو به کوس من نچسبونه چی ميشه 

موش و گربه بازی داشتيم تا باالخره تونستم کير معينو شکارش کنم 
من بهش گفتم خواب . اون که می خواد . ولی اگه امشب موفق نشم 

واد چه جوری بفهمم که اون داره منو ديد می زنه و می خ. ميرم 
صدای . دست چپمو رو سينه ام گذاشته بودم . بياد سراغ من 

اره حس می کردم که کير مبين االن د. تپشهای قلبمو می شنيدم 
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در  يواش يواش خودشو به کوسم می چسبونه.. کوسمو نوازش ميده 
ره يه لحظه که ميرم از هوس آتيش بگيرم و خاکستر شم اون حف

. شه کوسمو بازش می کنه و کيرشو می فرسته بره به جايی که حق

دا همون حقی که ميالد داره بع. همون جوری که معين حقش بود 
سه تا پسر سه تا که . آخه من مامانشون هستم . اين کارو انجام بده 

جای خالی باباشونو واسم پر . بايد بهم حال بدن و منو سر حالم کنن 
ولی  .دلم می خواست يه دست ديگه امو می ذاشتم زير کوسم . کنن 

با توجه به اين که تمام بدنم کامال لخت مشخص بود و اون نيم لباس 
.  خواب توری منم دکوری بود حتما می ديد که دستم رو کوسمه

من که اين .. نمی خواستم بفهمه که از هوس زياد دارم منفجر ميشم 
. م چرا آخه بايد اين قدر حشری باش. روزا کمبود سکس نداشتم 

شايد غذای خوب استراحت و آرامش اعصاب و پسرای خوب و 
ط فق. درس خون و حرف شنو تا اين حد در من اثر مثبت داشته 

کوس داغ و سوزان خودمو به تخت چسبونده و اون قسمت از لباس 
نو رو خوابمو داده بودم باال يعنی فقط قسمت زيرشو که وقتی او

تشک می غلتونم کوس لغزش کار من بدون هيچ فاصله ای رو 
.  خيلی بی طاقت شده بودم. از خودم می ترسيدم .. تشک بلغزه 

همش از اين می ترسيدم که شخصيت و اون وجهه ای رو که بايد 
ی بيشتر هر چ. من اصال اين جوری نبودم . داشته باشم بيارم پايين 

يه يه ساعتی . سکس می کردم حشری تر و وابسته تر می شدم 
وی ب. اشتباه نمی کردم . حس کردم يکی نزديک منه . گذشته بود 

اون بايد همونجا وايساده . ادکلن ماليم مبين رو تشخيص می دادم 
حظه اين چون لحظه به ل. يا اين که داره به من نزديک ميشه . باشه 

شت تپش قلبم هر لحظه امکان دا. بو رو بيشتر احساس می کردم 
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ه سرمو بيشتر رو ب. دستامو ديگه صاف کرده بودم . رسوام کنه 
ظرم به ن. اونم يه سری حرکات معينو داشت . ديوار گرفته بودم 

ی يکی حت.. اومد که گاهی يه همچين حرکاتی رو تا فتح من داشته 
ری از داستانهای سکسی رو هم که خونده بودم يه پسری اين جو

بعد  اومدن باال سرشو و دست زدن به اون و.. مامانشو شکار کرد 
. انگار تمام اين صحنه ها برام يک تکرار بود . جور شدن با هم 

شايد به خاطر احساس . تکراری که يک هيجان خاصی داشت 
تنوع از اين که يک کير .تنوعی که می کردم برام هيجان انگيز بود 

س وقتی که به اين موضوع فکر می کردم ح.. ديگه در انتظارمه 
درسته که با اين خود . می کردم که اسير خود خواهی عجيبی شدم 

خواهی پسرامو هم تامين می کردم و اين به نفع اونا هم بود که به 
سوی هر دختر لوسی کشيده نشن ولی من به خودم اولويت می 

 گوشامو تيز.. مهسا ولش اين قدر فکرای بی خود نکن .. دادم 

؟ /؟ مامان ؟/مامان ؟-. صدای نفسهای مبينو می شنيدم . کردم 
ی چيز.. ؟ مامان /چيزی نمی خوای ؟.. ؟ /قرصاتو خورده بودی ؟

ساکت بودم و حرفی نمی . اگه می خوای برات بيارم .. نمی خوای 
. بودم  اين بار کار اونی رو که تشنه من بود راحت تر کرده. زدم 

طرف بيشتر احساس امنيت می کرد که بتونه به خيال خودش 
نار خودمو ک. بوی اونو خوب حس می کردم . مخفيانه باهام باشه 

 .اون حيلی جا داشت ولی کنار من نشست . ديوار کشيده بودم 

 هر. هرچند خودشو يه خورده وسط تخت کشيد تا نزديک من شه 

زن تو .. ثانيه بيشتر از ثانيه قبل دچار استرس و هيجان می شدم 
دوشيزه که . ؟ شب زفافت اين جوری نبودی /ديوونه شدی ؟

همش از اين می ترسيدم که نکنه پشيمون شه و ديگه بهونه .. نيستی 
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ای به دستم نده که نتونيم با هم حال کنيم ولی دستش ديگه کارشو 
ريشم لبه لباس خواب دکوری منو داد باال هر چند همين جو. کرد 

. ود دلم واسه کير لک زده ب. کونم کامال توی ديد و مشخص بود 

کوس . حس می کردم چوچوله هام در حال پريدن و سرخ شدنند 
مبين کف دستشو گذاشته بود رو .خيسم داشت سرخشون می کرد 

ی می دونم بو.. آروم بينی خودشو گذاشت رو چاک کونم .. کونم 
يه . صابون و شايد حرارت کوسو به خوبی احساس می کرد 

انگشتشو . انگشتشو گذاشت اون وسط و آروم باهاش بازی می کرد 
خواست  دلم می. گذاشته بود باالی چاک و اونو تا پايين می کشيد 

دو طرف کونمو به پهلو ها باز می کردم تا اون بتونه انگشتشو رو 
درازای سوراخ کون و کوسم بکشه

خودمو تا . يه حس فرياد داشتم . يرون شده بودم از درون همه و
را اون اندازه ای به تخت فشار می دادم که اون نفهمه نمی دونم چ

ای قلب منم به شدت می زد و صد. نمی خواست سريع تر عمل کنه 
معين  شده بود مثل اون حالتهايی که با. قلب اونو هم می شنيدم 

يه  هرکدوم. نمی تونستم بگم کدومش بيشتر هيجان داره . داشتم 
آخخخخخخ نوک انگشت مبين . داغی و حرارت خاصی رو داشت 

زی يواش يواش داشت باهاش با.. رسيده بود به سر سوراخ کوسم 
هرچی بازی کردنش بيشتر می شد کوسم بيشتر خيس می . می کرد 

با اين که اشاره نوک انگشتش به مغز کوسم از يه تلنگر ساده . کرد 
هم ساده تر بود ولی همون يه اشاره کافی بود که خيس خيس کنم و 

نرمک نرمک نوک انگشتشو . اونم اصال تو باغ نبود که من بيدارم 
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لی لبامو گاز می گرفتم و خي.. بيشتر به چاک کوسم می ماليد 
ند تا با چ. لباشو گذاشت رو کونم . مراقب بودم که صدام در نياد 

ولی  بوسه آروم از اونجا اومد پايين تر و پشت پامو می بوسيد
ن آخ مبي. انگشتشو از رو سوراخ کون و درزش ور نداشته بود 

م می کرد اگرم اون ول.. دادم داره در مياد . هوس کير دارم .. مبين 
و می رفت بايد يه چيزی روکه کلفت باشه فرو می کردم تو کوسم تا 

يعنی . اين جوری نمی شد . يه جوری آتيش خودمو بخوابونم 
؟ /؟ ميشه امشب من از کير اين پسرم هم بهره مند شم ؟/ميشه ؟

ه اين اوخ ن. مبين مبين مامانتو آتيش نزن من ديگه تحمل ندارم 
رده اگه يه خو. انگار می خواست منو از هوس زياد زجر کش کنه 

ديگه همين جوری ادامه بده شايد اين بار تابو رو از طرف خودم 
بايد .  نه نه نبايد اين کارو بکنم. به دست و پاش بيفتم . بشکنم 

چرا آخه اون منو اين قدر در تشنگی و . سياست خودمو حفظ کنم 
نمی تونم نمی تونم آخه اون انگشت شستشو . خماری نگه ميداره 

انگشت  گذاشته بود رو باالی کونم و ابتدای چاک و انتهای کمر و
ول ا. وسطی خودشو آروم آروم و بند به بند وارد کوسم می کرد 

 همونو فرو می کرد و درش می. حدود يه بندشو کرد تو کوسم 

يا تکون ببينه که آ. آورد احتماال می خواست عکس العمل منو ببينه 
شنگی درهر حال هرچی پيشرفته تر کار می کرد ت. می خورم يا نه 

. يومد کاری هم که از دستم بر نم. و التهاب منم زياد تر می شد 

می رفت  اگه ولم می کرد و. فقط منتظر بودم ببينم کار بعديش چيه 
 يعنی اون هيچی حاليش نيست که اين همه کوس.. دق می کردم 

ه و مامانش خيسی پخش می کنه و اون نمی فهمه که مادرش بيدار
وس و ؟ نمی دونم بيچاره حتما نمی دونه که ک/داره لذت می بره ؟
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رده يه بند انگشتو ک. اون همش ور دل من بوده . کون يه زن چيه 
دريای هوس داخل کوسم به جوشش و جنبش در . بود دو انگشت 

کرده بود  اومده بود و کارو به جايی رسونده بود که انگشتشو تا ته
رص همه اينا از برکت اين بود که بهش گفته بودم ق. تو کوسم 

زه شو آخه چند بار معج. خواب می خورم که تا ساعتها بيدار نشم 
ن شونه يه ضرب تا لنگ ظهر می خوابيدم و با تکون داد. ديده بود 

از وقتی که سکسو . هام و بار ها و بار ها صدا زدن بيدار می شدم 
 شروع کردم و هم بستری با معين گلمو قرص خواب نخورده حس

تا ته انگشتشو می کرد تو . می کنم که خيلی راحت می تونم بخوابم 
کوسم اول با سرعت کم بعد که ديد من عکس العمل نشون نميدم 

قب خيلی هم مرا. لبامو فقط گاز می گرفتم . سرعتشو زياد کرد 
انگشتشو فکر کردم که يه کيريه .بودم که اون متوجه نشه که بيدارم 

گه طوری خوشم اومده بود که حس می کردم ا.که رفته توی کوسم 
دو سه دقيقه ديگه به همين کارش ادامه بده می تونه ار گاسمم کنه 
چوچوله و اون برآمدگی باالی اون و مغزی اون بر آمدگی همه رو 

ل می آفرين آفرين مبين خوشم مياد دارم حا.. باهاش ور می رفت 
و چرا انگشتت.. نهههههه نههههه نههههه چرا ولم کردی .. کنم 

. شه عزيز دلم اين جوری که نمي. اون می ترسيد .. کشيدی بيرون 

. االها مامانت بره اون باال ب. يه کاری کن که مامانت اوج بگيره 

ش خودم حاال که داداشت نيست بهتر از هر موقعی می تونی بيای پي
رونم حرف با خودم و با درونم و از د.. تا بهت ياد بدم چيکار کنی 

. ه اون يه خورده هم می دونست که داره چيکار می کن. می زدم 

ی اون منم اگه جا. همچين ناشی هم نبود ولی من خيلی عجول بودم 
 اون که نمی. شايدم بدتر . بودم بايد همين ترسو از مامانم می داشتم 
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ت يه چيزی هس. اون که نمی دونه من چه هيجانی دارم . دونست 
که دخترا و پسرا با اين که اونو می دونن و حسش می کنن بازم يه 
 هراس و فاصله خاصی با جنس مخالفشون حس می کنند که همون

 سکس. خيلی هاشونو از سکس و حال کردن با هم عقب ميندازه 

ی عالوه بر عشق و نياز و تمايل قلبی يه پررويی خاصی هم م
قبازی اگه شرم و خجالت به نهايت برسه ديگه بايد دور عش. خواد 

چون .  مبين شورتشو کشيده بود پايين.. و حال کردن رو قلم گرفت 
جه وقتی يه چيز نرم و گوشتی رو روی کونم حس کردم ديگه متو

چقدر .  شدم اون انگشتشو در آورده تا يه خورده با کيرش حال کنه
کيرش در عين شق و سفت بودن نرم و لطيف بود

همون راهی و . کيرشو درست گذاشته بود روی قسمت کوس من 
ده سوراخی که پدر و برادرش بار ها و بار ها از اون گذر کر

ر معين از اونجايی که کونم اززمانی که رفته بود زير کي. بودند 
گوشتی  بازم رشد کرده بزرگ تر و برجسته تر شده بود و دوتا قاچ

ه اون به هم چسبيده ترشده بودند مبين بايد اونا رو با فشار بيشتری ب
ش دوطرف بازشون می کرد تا بتونه از طريق کيرش بيشتر باها

نجه خيلی آروم و شل پ. به نرمی اين کارو انجام داد . حال کنه 
بازم صدای . هاشو گذاشت رو کونم اونو از وسط باز ترشون کرد 

ين مهسای ديوونه چرا ا. ضربان قلبم می رفت که کاردستم بده 
. باالخره يه کوفتی ميشه يا تورو می کنه يا نمی کنه . جوری شدی 

کيرشو که برای لحظاتی دور کرده بود دوباره به سوراخ کوسم 
س چقدر فضای اطراف کوسم خي. خيلی هم سفت شده بود . جسبوند 

تونه و نرم بود حاال به اين که کير با يه فشار و حرکت آروم ب
نمی  ترس و شرم. راهشو تو کوس من پيدا کنه خيلی اميدواربودم 
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خودتو  ذاشت رومو بر گردونم اونو بغلش کنم و بگم بيا پسرم سهم
.  تشنه و منتظره. از مادرت بگير اونم ديوونه سکس با توست 

با  سرش. کيرشو با يه شيب رو به پايين گذاشته بود روی کوسم 
چيزی تماس نداشت ولی قسمت زير سر کير به کوسم جوش خورده 

 يک شکنجه. لحظه به لحظه اشک کوسمو بيشتردرمی آورد . بود 

ثل من حس کردم که اونم م. لذت بخش داشت منو از پا در می آورد 
نه کاری در يه هيجان و لذت و شايدم نوعی عذاب از اين که نمی تو

به نظرم اومد تصميمشو . کيرشو صاف کرد . کنه به سر می بره 
ی چون اووووووففففف بيشتر محکم تر پسرم تو می تون. گرفته بود 

 اگه امشب نتونی. هم خودت می خوای هم مادر تشنه به کيرت 

کيرتو بکنی توی کوسم و منو به آرزوم برسونی معلوم نيست فردا 
من . اشم چيکار کنم شايد من نتونم مثل خيلی از زنا خود نگه دار ب

يکی  بازم می رفت تا به. تاب تحمل در برابر هوس خودمو ندارم 
جااااااان جااااااان بازم کير کير . ديگه از آرزوهام برسم 

نم کيييييررررررررداشت می رفت آفرين پسرم خودم رديفت می ک
ی من خودم تمومش می کنم حاال ازکی و چه جور. تو شروعش کن 
. ش حرص بزن به اين قانع نبا. حرص بزن مبين . اونو نمی دونم 

ستقيما دلمو از سينه درش بيار و بذار م. بازم به کيرت فشار بده 
ببينه که پسرم چه جوری هوای خودشو مادرشو داره و داره از اون 

نرژی کوس و کون مادر مثل ا. چيزی که حق اونه استفاده می کنه 
از اون انرژی که خيری نديديم ولی اين . هسته ای حق مسلم اونه 

فقط . کاسه صبرم لبريز شده بود . واقعا می تونه انرژی بخش باشه 
هر حرکت رو به . زنای حشری می تونن حس منو درک کنند 

و از جلويی که انجام می داد من بازم انتظار حرکت محکم تری ر
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. جوووووون جوووووون بازم پيشرفت کرده بود . اون داشتم 

کيرشو که تا آخر فرستاده بود توی کوسم و بازم جا داشت که چند 
از  سانت ديگه بفرسته ولی ديگه به آخر کير رسيده بود داشتم

خوشحالی سکته می کردم و تپش قلبمو وقتی شديد ترشم کرد که 
چقدر  وای که. لذتم زياد تر شده بود . سرعتشو زياد ترکرده بود 

اون می تونست بايد يه خورده تالش و . دلم می خواست آبمو بياره 
سرعتشو بيشتر می کرد ولی من شده بودم مثل يه تشنه ای که يه 

و ليوان آبو بهش نزديک و نزديک تر می کنند و اون حتی لبش
ونی که شايد ا. ميذاره روی ليوان ولی نمی تونه از اون آب بنوشه 

 چقدر. آب دستشه نمی دونه که طرفش چقدر تشنه و طالب آبه 

اون استعدادش از معين بيشتر . خوب راه کوس و گاييدنو وارد بود 
 اونم مثل من. می خواست حس خودشو نشون بده . نشون می داد 

 که نياز داشت خودشو حرفای درون و هوسشو خالی کنه حرفای

حرفا  ولی با اين.. دلشو اون ميل و هوسشو بريزه بيرون سبک شه 
آروم  خيلی. و نشون دادن شور و هيجانش بيشتر منو آتيش می داد 

اون . .با خودش زمزمه می کرد ماااااماااااان جووووووون کونتو 
چه خوب شدکه خوابيدی ولی خوب تر می شد اگه .. کوس قشنگتو 

.. وای مامان مامان مامان .. بيداربودی و خودتم بهم حال می دادی 

ره همين چه کيفی دا. اون تن و بدنتو قربونش برم من .. جااااااان 
بيچاره پسر ساده دل .. جوری بخوابی و من تا صبح تا فردا بکنمت 

ای اين حدس زدم که بايد اين اولين تجربه اش باشه ولی تماش. من 
فيلمهای سکسی از طريق اينترنت و سايتها خيلی کمک حال بچه ها 

ثرات اينم از اون ا. شده که راحت تر آموزشهای الزم رو ببينن 
ولی اون خبر نداشت که جلوگيری کردن کار حضرت . مثبتش بود 
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در همين فکر بودم که حس کردم اون به خودش داره فشار . فيله 
از  .مياره ترسيده بود نمی خواست آبشو توی کوس من خالی کنه 
ودم نوع حرکت و حالت کيرش و اين که به خودش پيچيده فهميده ب

کرد  کاش خالی می. که نمی خواد آبشو خالی کنه و جلوشو گرفته 
زور عجيبی به خودش زد که آبش . و کيرشو بيرون نمی کشيد 

می دونستم اين کاربرای مردا خيلی بده. نريزه 

مين طور ه. يه تکون خفيفی به کونم داده تا بازم اونو تحريکش کنم 
ود اين بار کيرشو طوری تو کوسم فرو کرد که نزديک ب. هم شد 

 ديگه دسته گلو به. البته نه از درد بلکه از هوس زياد . جيغم در آد 

حرکت اولين قطره های آب کيرشو توی کوسم . آب داده بود 
حس کردم ترسيده و می خواد کيرشو بيرون . احساس می کردم 

بکشه در جا جفت رون پامو به يه حالتی در آوردم که با يه نيم قفل 
ند کيرش بازم چند جهش ديگه رو راحت تو کوسم خالی کنه هر چ

تشنه اين که . اين نهايت کار و خواسته من نبود ولی تشنه بودم 
-. .ديگه جلوشو نگرفت . باالخره بتونه از يه جايی شروع کنه 

م وقتی که کيرشو از توی کوس.. آههههه آخخخخخ هوووووففففف 
. کشيد بيرون دستپاچگی رو از نفسهاش و حرکاتش حس می کردم 

و خيلی تالش می کرد تا آب بر گشتی ر. دستشو گذاشت رو کوسم 
چون حس می کرد که من با ديدن لک اون متوجه . تشک نريزه 

سنگين شده . اون با اين کارش بيشتر ديوونه ام کرده بود . ميشم 
ر معلوم نبود آب کير های ب. حس کردم کمرم درد گرفته . بودم 

 بد تر و. گشتی رو که رو دستش بر می گشت کجا خالی می کنه 
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دستشو  هوس انگيز تر و آتيش دهنده تر از همه اينها اين بود که
پسر . فرو می کرد توی کوسم و خيلی هم توی کوسم مانور می داد 

حاال وقتشه که کيرتو فرو کنی اون داخل و با . دنبال چی می گردی 
چرا همه رو داری در . من که تشنه آبتم . اون شستشوش بدی 

س پدر تر. پس کی می خوای دوباره فرو کنی توی کوسم . مياری 
لش به همش از اين می ترسيدم که بذاره بره و د. و سياست بسوزه 

الن ا. اوخ پسره ديوونه به همين قانع نباش .. همين خوش باشه 
اين  .پسرا دارن واسه همين يه تيکه کوس خودشونو هالک می کنن 

. من که همه چی رو واست فراهم کردم . قدر خودتو دست کم نگير 

ا سير پس چر.. بشقاب و پلو و خورش هم که آماده . سفره که پهنه 
کاش می تونستم همه اون چيزايی رو که در ذهنم . سير نمی خوری 

ی بهم ولی يه حس.. اون رفت . دارم بهش می گفتم ولی نمی تونستم 
ربه تج. می گفت که تا نيم ساعت شايدم يک ساعت ديگه بر گرده 

می  اونا هم هميشه اگه زود ارضا. اشو با محسن و معين داشتم 
ن و شدند چند دقيقه بعدش با شور و هوس و قدرت بيشتری ميومد

. شت مبين دوباره بر گ. همين طور هم شد . باهام سکس می کردند 

لم می اين باربايد طوری اونو منگنه می کردم که در نره خيلی د
ی من خواست طاقباز می خوابيدم و اون از روبرو منو می کرد ول

ن از اون وقت نمی تونستم خوب فيلم بازی کنم و تازه شايدم او
ز اين بار پاهامو طوری ا. روبرو راضی نمی شد که منو بکنه 

بل پشت به دو طرف باز کرده بودم که خيلی راحت تر از دفعه ق
کونم  اون تور نازک لباس خواب نما رو از رو. کارشو انجام بده 
جسته کون بر. اون داشت رو من دراز می کشيد . داد به طرف باال 

 و تقريبا اطمينان پيدا کرده.. ام با زير شکمش در تماس قرار گرفته 
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. ت شده بودم که اون حاال اين قدر جسارت پيدا کرده که کامال لخ

. د چون پاهاش تقريبا رو پاهام منطبق شده و کامال برهنه بو

 درحالی که از الپام حس می کردم که کيرشو با دست گرفته و

و يه  سرشو به کوسم فشار ميده يه حرکت رو به جلويی انجام داد
با . بار ديگه پس از کمتر از يکساعت کيرشو توی کوسم حس کردم 

همون هيجان و هوس واو اين بار با شجاعت و سرعت بيشتری به 
. ديگه يقين کرده بود که من بيدار بشو نيستم . کارش ادامه می داد 

ردا برآمدگی کون من که خيلی هم زيبا و هوس انگيز بود و دل م
يرشو رو می برد يه مانعی می شد که مبين با سرعت خيلی زياد ک

واسه همين دو تا دستاشو گاه می . خيلی راحت تا آخر کوسم بفرسته 
و بيشتر ذاشت رو شونه هام و گاهی هم رو دو تا قاچ کونمو اونا ر

چقدر دلم می . به پهلو ها بازشون می کرد تا کارش راحت تر باشه 
ی طور. خواست با همين کون واسش می رقصيدم و دلشو می بردم 

که از نگاش بخونم که هر لحظه می خواد بهم حمله کنه ولی نمی 
ارم چقدر لذت می برم وقتی که می بينم اونی که دوستش د. تونه 

تصميم گرفته .. اين جوری تشنه منه و داره واسه من پرپر می زنه 
خردش  بودم که پرده ها ی فاصله رو پاره کنم و تابوی شکسته رو

د دماغ کنم چون اگه اين کارو انجام نمی دادم اين بار ديگه باي
سوخته چشم رو هم ميذاشتم و می دونستم که از هوس و حسرت 

جبور فرصتهای از دست رفته ديگه خواب به چشمم نمياد و شايدم م
ولی حاال  شم و برم دست به دامان مبين شم که بياد دردمو چاره کنه
لحظه به . می تونم در نهايت پيروزی و قدرت اين کارو انجام بدم 

,  جريان لذت موج مانند. لحظه هيجان و لذت من بيشتر می شد 

 پاهام. مرکز و اطراف کوسمو تحت نفوذ خودش در آورده بود 
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فرصت برای تصميم . قدرت زيادی داشتند با اين که يک زن بودم 
ه دام اون داشت منو می کرد و منم اگه اونو ب. گيری زياد نبود 

برای همين يک آن يه . مينداختم همچين کار خالفی هم نکرده بودم 
و حرکتی به قسمت پايين پام يعنی از زانو به پايين داده و اونا رو ر

قسمتهای پايينی پاهای مبين قرار داده و به شدت به طرف پايين 
زير  فشار و لذت بيشتری را هم روی, فشارشون دادم با اين فشار

مبين تالش کرد تا پاهای . شکم و باالی کوس خودم حس می کردم 
خودشو در آره و خودشو خالص کنه ولی فايده ای نداشت

رو اون می خواست کي. کير مبين همچنان داخل کوسم قرار داشت 
 فشار رو به عقب. از توی کوسم بيرون بکشه ولی نمی تونست 

ولی من همچنان اونو قفل کرده داشتم و . زيادی رو متحمل می شد 
چند . .اون خيلی ترسيده بود . نميذاشتم که از جاش تکون بخوره 

ی بار می خواست يه حرفی بزنه ولی هر دفعه يه چيزی مانعش م
چون .  ترديد داشت ولی نه بايد يقين می داشت که من بيدارم. شد 

س و لرز با تر.. يه آدم خواب که اين جور پاهای طرفو فشار نميده 
. ی بگم نمی دونستم چ.. ؟ /؟ بيداری ؟/چند بار گفت مامان بيداری ؟

ر کيرشو اگه حرف نزنم ممکنه با فشا. اگه بگم آره شايد فرار کنه 
ه ار بکشه بيرون و اگه هم به همين صورت ادامه بده شايد نتون

ی بهترين لحظه ا. ديگه موش و گربه بازی بس بود . گاسمم کنه 
ن لحظه لحظه پيروزی م. بود که می تونستم همه چی رو رو کنم 

ر عکس بود و من بايد اينو بهش نشون می دادم و بعد همه چی رو ب
چند  .تصميم گرفتم يه حرفی بزنم . می کردم يعنی به نفع خودم 

اگه -نفس عميق کشيده تا از نظر روحی بتونم بر خودم مسلط شم 
. ود اين بار اون بود که سکوت کرده ب-. بگم آره چيکار می کنی 
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. .چی می گفت . نمی تونست معذرت بخواد . نمی دونست چی بگه 

شو ؟ مگه موشکه که هدف/می گفت کير اشتباهی رفته تو سوراخ ؟
واسه  ؟/؟ مثال می گفت من زمين خوردم افتادم روت ؟/پيدا کنه ؟

ديگه هست  اين که ذهنشو آماده کنم از اين که اون تنها نيست و يکی
البته . داشتی متاسفم برات تو هم لنگه دا-که ازم بهره مند ميشه گفتم 

يز کسی که اين جور ت. می دونستم يه چيزايی رو بوبر دار شده 
اده همه چی رو زير نظر داره امکان نداره من و معين سوتی ند

-تصميم گرفتم با سياست بر خورد کنم . باشيم و اون نفهميده باشه 

بعد صدامو .. حاال که شده -.. مامان من نمی خواستم اين طور شه 
راه  هم با عصبانيت و هم با نياز طوری که واسش. بردم باالتر 

ين می دونی مب-فرار نذارم و اونو وادار کنم که به کارش ادامه بده 
؟ حاال لحظه به لحظه صدامو می بردم باالتر و /تو چيکار کردی ؟

نو تو فکر نمی کنی با اين کارت يه ز.. بيشتر داد می کشيدم 
باعث ميشی يه .. تحريک می کنی و نياز اونو زياد می کنی 

مامان فکر می کردم تو -؟ /سنگينی خاصی رو احساس کنه ؟
گستاخی  ؟ خنده ام گرفته بود و ته دلم از اين رک گويی و/خوابی ؟

فشار !چه اشتباهی -مامان من اشتباه کردم-. اون خوشم اومده بود 
نی ؟ فکر نمی ک/مياری رو آدم و نصفه کاره می خوای ول کنی ؟

من حاال -؟ /اين کارت زشت تر از خود کار بد اصليت باشه ؟
من . دن يه کار رو که نيمه کاره انجام نمي. تمومش کن -چيکارکنم 

نجر از پشت داری بهم خ.. بچه تر بيت نکردم که اين جوری باشه 
 .؟ حاال خودش راستی راستی هم داشت خنجر می زد /می زنی ؟

 پاهامو شل کردم و کيرش هم از ترس شل شده بود ولی با يه

اصله ای حرکتی که به کونم دادم و اونو به بدن مبين چسبوندم تا ف
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ا دلهره اون ب. بين ما نباشه کيرش يه بار ديگه به ته کوسم چسبيد 
آروم آروم کيرشو به ته کوسم می زد و می کشيد بيرون و من هم با 

ديد . . .حرکاتی که به کونم می دادم اونو بيشتر وسوسه می کردم 
ن م. که ديگه صدام در نيومد هر دم حرکاتشو سريع تر می کرد 

با اين حال . ديگه نمی تونستم چيزی نگم و هوس خودمو نشون ندم 
بوده  بازم دوست داشتم قدرت خودمو نشون بدم و بگم که اين اون

و بانی  که با تمايل خودش همه اين کار ها رو انجام داده و باعث
؟ می /فکر نمی کنی ؟. مبين تو خيلی شيطونی -. اين امر خير شده 

؟ يا مثال /خواستم بگم فکر نمی کنی انجام اين کار با مادرت زشته ؟
 ديدم گفتن اين حرفا فايده ای.. يه پسر که به مادرش تجاوز نمی کنه 

ه منو نداره جز اين که به ريشی که من ندارم بخنده و يا اين ک
 چون يه حسی بهم می گفت که اون می دونه. دروغگو فرض کنه 

چيه مبين خيلی از کون -. که من ومعين با هم رابطه سکسی داريم 
؟ نمی دونم چرا قرص خواب امشب اثرش /مامانت خوشت مياد ؟

بيهم مامان تن-.. هنوز يه خورده ای استرس داشت .. زود تموم شد 
-. ؟ من که ازت عذر خواهی کردم /چه جوری ؟-.. آره -می کنی 

.. تنبيهت اينه که با شالق خودت تا اونجايی که می تونی منو بزنی 

ضافه حرف ا. منتها به اونجايی که من می خوام و دستورشو ميدم 
فف اين اوخ جووووووون ماااااامااااان اووووووففففف-. هم نباشه 

فف اوووووفففف.. جان مامان جون . همون چيزيه که من می خوام 
ور از هيجان زياد دستشو گذاشته بود رو کونم و اونو دور مح

دشو وسطشو به پهلوها باز می کرد تا کير خو. خودش می گردوند 
مامان - .منو به هيجان آورده بود . راحت تر تا ته کوسم فرو کنه 

خم شد و شونه ها و . چقدر کون درشت و خوشگلی داری جون 
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اغ و کير تو هم خيلی د.. مبين عزيزم -. کمر منو غرق بوسه کرد 
يجان وقتی اين حرفو تحويلش می دادم اون با لذت و ه.. با حاله 

کيف می کرد از اين که می تونه . بيشتری به کارش ادامه می داد 
دستاشو از کمر به کونم . مادرشو از خودش راضی نگه داشته باشه 

ی از هر قرص اعصاب. چقدر آرام بخش بود .. رسوند جااااااان 
بيشتر تسکينم می داد

ی تونی هر کاری که دوست داشتی باهام انجام بدی ولی يادت حاال م
ت باشه زياده روی در هر کاری زيان باره ولی چون امشب برا

د من نوبريه می تونی تا اونجايی که دلت می خواد از بهشت وجو
کن حال بده و حال ب. بخورش و بکنش تا می تونی . بهره مند شی 

عزيز دلم -مامان پس تو هم خوشت مياد -تا اونجايی که توان داری 
ا خوب دقت کن تو حاال بايد با جفت سوراخای کوس و کون آشن

لذت  واسه شما مردا فرو کردن داخل هريک از اين سوراخا. باشی 
ف واسه ما زنا شايد کون دادن خالی از لط. خاص خودشو داره 

 نباشه ولی از اون جايی که تحريک پذيزی حس و اعصاب ما و

فرمان ترشح جنسی بيشتردر ناحيه کوس به اوجش می رسه دوست 
يگم که اينا رو به زبون ساده تر م. داريم که از کوس گاييده شيم 

مامان يذار من در عمل نشون بدم که چه پسر خوبی -متوجه شی 
فعال -نشون بده ببينم رو تو ميشه حساب باز کرد يا نه -. هستم 

خيلی . ای کلک -.. مامانی اين حسابو باز کن که ديگه طاقت ندارم 
ش پاشو يه درو کنترل کن و از داخل قفل. شيطون باليی پسرم 

منم از جام پاشدم رفتم جلو آينه و ميز توالت و يه خورده .. کن 
روژلبمو زياد ترش کرده و عطر ماليمو بازم به تنم زدم و اين بار 

ن کرده طاقباز خودمو انداختم رو تخت و پاهامو به دو طرف بازشو
131



دستامو هم بازشون کرده و به . تا مبين چاک کوسمو به خوبی ببينه 
. هيکلش مردونه شده بود . پسرم نشون دادم که آماده بغل گرفتنشم 

شايدم از بس از معين کير خورده بودم به اين نوع بدنها عادت کرده 
اينا می دونن که سکس . پر تحرک و چاالک و پر هوس . بودم 

 هوس داشت منو می. قدر يک زنو به خوبی می دونن . يعنی چه 

رو  بيا لباتو اول بذار. . مبين عزيز دلم -. کشت و می سوزوند 
اگرم دوست داری . بذار خوب ببوسمت و بهت حال بدم . لبام 

-کنی کوسمو بليسی و ميکش بزنی و حال کنی می تونی اين کارو ب

عزيزم وقتی که شما مردا تحريک ميشين و -؟ /تو هم خوشت مياد ؟
 عصب پوستتون می لرزه و خودتو ن می لرزين و لذت به تمام

حلو طی تنتون نفوذ می کنه ما زنا هم همين حسو داشته و اين مرا
شو به لبا. بيا ديگه . حاال ساخت بدنی ما فرق می کنه . می کنيم 

و محکم خودم اون لبار. لبام مماس کرده بود و ديگه طاقت نداشتم 
به لبام چسبوندم و طوری ميکش می زدم که انگاری می خواستم 

يخ تار. دستامو فرو برده بودم الی موهای سرش -. خونشو بمکم 
غی و همون هيجان با پسر اول بودن همون دا. داشت تکرار می شد 

يگه فقط از اين که بازم با يه تنوع د. هوس رو تجربه می کردم 
ده داشتم خودمو به مرز لذت بی نهايت می رسوندم خيلی ذوق ز

ه که اين استرسو داشتم که وقتی معين بفهمه نکنه حس کن. بودم 
ی با می دونستم خيلی ناراحت ميشه ول. دارم بهش خيانت می کنم 

اين افکار منفی مبارزه کردم تا از اين لحظه ها به بهترين نحوی 
رف سرشو با نوازشهای هوس خودم به ط.. استفاده کنم لذت ببرم 

لبای داغ و تشنه کوس رو . کوسم کشونده و اونم رفت رو ش 
و  گذاشت روی چاکش و زبون زدن و مکيدن کوسمو با يه تر کيب
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زم اوووووخخخخخخ عزيزم عزي--. هار مونی خاصی انجام می داد 
ش کنم می ترسم ميالد و بيدار.. تو ديگه کوسمو به فرياد آوردی 

مو پاها. وگرنه طوری جيغ می کشيدم که سقف رو بيارمش پايين 
وقتی  .حرکت داده ولی با اين حال نمی تونستم خودمو کنترل کنم 

دستش که  همون تيکه نازکه تنمو داد باال و آروم از سرم درش آورد
کشم و به تنم می خورد از التهاب و داغی هوس دوست داشتم جيغ ب

مهسا خيلی بی حيا شده . همه بفهمن که دارم به پسرم کوس می دم 
کار ميالد بود و ديگه از حاال بايد به فکر کنار آمدن با معين و ش

ت و آره بايد با تد بير شيطانی خودم تمام اين مشکال. می بود 
رف لباشو گرد و غنچه ای می کرد و به ط. مسائلو حل می کردم 

سم از تماس چونه اش به لبه های کو. داخل کوسم نفوذ می کرد 
رو  چونه شو به صورت دايره ای. هيجانم ديگه به اوج می رسيد 

اوووووخخخخخخ عزيزم مبين با مامانت -. کوسس می گردوند 
. همون کاری رو که دوست داره -؟/معلومه داری چيکار می کنی ؟

بگو تا منم دلگرم شم و بهتر و پر . مامانی تو هم دوست داری ديگه 
هر کاری که دوست داری و دلت می خواد انجام -تالش تر بکنمت 

--. مامان من اگه بدونم تو خوشت مياد بيشتر لذت می برم -. بده 

صورت نرمتو که به کوسم می زنی . آررررره خوشششششم مياد 
 حس می کنم که تو دل ابر های. نمی دونی چقدر لذت می برم 

.  منو به اوج رسوندی. هوس و آسمون لذت دارم پرواز می کنم 

شه اين که نمي-ميخوام تا ابد زير کير تو بمونم و کوس بدم 
 حس کردم که می خواد در مورد داداشاش صحبت کنه. .. مامان 

ولی بهتر ديدم که موضوع رو عوض کنم و به روی مبارکش 
ه خودش هر چند می دونستم که باالخره يه زمانی می رسه ک. نيارم 
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حاال  مبين من-. اين موضوع رو پيش بکشه و يا به نحوی لو بريم 
همون کير باحالتو با . اون چيز سفت و سخت و نرمتو می خوام 

صفتهايی که داره

-. نه پاهامو از وسط بازشون کرده و به مبين گفتم که کارشو بک

-ی زيادی صبر کرد. عزيزم زود باش زود باش قدرتتو نشون بده 

نمی خواد اين قدر پاهامو . حاال ول کن -. می دونم مامان می دونم 
و مياد  من به اندازه کافی خوشم اومده. کوسمو ببوسی و ليس بزنی 

ايد دراز حاال اون چيز کلفتتو که از اين هم ب. و دارم حال می کنم 
اه کنم به جای اين که نگ. تر و کلفت تر شه بفرست بره توی کوسم 

 به کير پسرم که چه جوری ميره توی کوسم به چشاش نگاه می

کردم تا برق هوسو درش ببينم ديگه تصميم گرفتم باهاش هماهنگی 
ين بذارش تو ا.. آخخخخخخ آخخخخخخخ مبين منو سوزوندی -. کنم 

خيلی . .بذارش تو . قدر کيرتو به لبه های بيرونی کوسسسسم نمال 
 نمی دونی چند. مامان دارم حال می کنم -داغ و خيسش کردی 

حاال يه چند . ساعته که فقط نگاش می کردم و حسرتشو می کشيدم 
ديگه  نمی تونستم. لحظه ای هم دارم نگاش می کنم و حال می کنم 

آروم آروم رو من دراز کشيد و کيرشو رو . جلو آه کشيدنمو بگيرم 
تمام درازای کيرشو به چاک وسط کوسم چسبونده . کوسم قالب کرد 

هم با لبای  بود و لبامو که گرد کرده بودم و در حال ناليدن اونا رو
وس با نفسهای بريده بريده خودم بد جوری غرق ه.. . خودش بست 

. شده و حرکت آروم و خزنده کيرشو توی کوسم احساس می کردم 

ور کمر پاهامو د. باالخره شکار دوم رو هم به تور انداخته بودم 
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مبين حلقه کرده و به نوعی سنگينی قسمتی از تنمو انداخته بودم 
ش وقتی به سينه هام دست می زد هوسو طوری توی تنم پخ. روش 

رزوند می کرد که از مغز سر گرفته تا مغز کوس و تمام تنمو می ل
ينه اوووووووهههههه حاال نمی خواد س-. و داغ داغم کرده بود 

و لبام لبتو دوباره بذار ر.. هامو ببوسی فعال کيرت مياد بيرون 
بچسبون . دستت رو همون سينه هام باشه تا کيرت در نياد 

. اونم مث معين تا می تونست منو غرق بوسه کرده بود . بچسبون 

ف اوخخخخخ چقدر کي.. هوس با عشق . بوسه هايی همراه با هوس 
ر بود از بيرون تخت منو که آويزون شده بودم روم سوا. می کردم 

ش تو و کيرشو با فشار و اصطکاک شديد با لبه های کوسم می کرد
گه مهسا جون ا.. مامان مامان -. و خيلی آروم می کشيدش بيرون 

. آخخخخخ من قربونت بشم عزيزم -.. بدونی چقدر می ترسيدم 

ه آدم که می خواد به حقش برسه اين قدر ترس ندار. واسه چی 
؟ /بازم کوستو بهم می دی ؟. مامان پس بازم بهم ميدی -. که 

. بدی  اگه پسر خوبی باشی و بهم حال-؟ /ميذاری بذارم تو کونت ؟

هر چند . من هيجان در سکسو بيشتر از خود سکس دوست دارم 
خود سکسه که آدمو به ار گاسم می رسونه ولی تا هيجان نباشه 

قدر مامان تو چ-. بغلم کن مبين .. عشقبازی به آدم مزه نميده 
اونجاهايی که به هوست .. کجاهام نازه -ناز ناز .. نازی 

-؟ /پس همه جام به هوست مياره ؟-همه جات مامان -؟ /مياره ؟

ث می خواستم ببينم اونم م.. بگو کجا بيشتر -آرررره آررررره 
. ميگه  می دونستم همونجا رو هم. معين از کونم خوشش مياد يا نه 

و  چون وقتی به پشت من نگاه می کرد حرارت تنشو حس می کردم
ند خيلی دلم می خواست زير کيرش يه چ. اون التهاب و هيجانشو 
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و  دقيقه ای رو می خوابيدم ولی کيف سوزانی که به زير پوست
آهههههههه -.عمق تنم رخنه کرده بود اجازه اين کارو بهم نمی داد 

موهاشو نوازش . کف دستامو گذاشته بودم پشت سرش .. عزيزم 
ه سرم می کردم با اين که نمی تونستم بخوابم ولی خماری عجيبی ب

مثل اين که بازم دوست داشت ازش بپرسم کدوم قسمت . افتاده بود 
مان وقتی دوباره ازش پرسيدم گفت ما.. بدنمو خيلی دوست داره 

ه اونم در اختيارته تا اونجايی ک-.. راستش کون خوشگلی داری 
ار مامان اگه بدونی وقتی که شلو-.. دوست داری باهاش حال کن 

ی دلم م. چسبون می پوشی مردا چه جوری به کونت نگاه می کنن 
ر عزيزم اين قدر حرص نخو-خواد چشاشونو از کاسه در بيارم 

مگه هر چی دلشون . بذار تا می تونن حرص بخورن و آه بکشن 
با اين .. من وقتی تو رو دارم اونا رو می خوام چيکار .. خواسته 

و  حرفام حس می کردم تحرک و تالش پسرمو واسه اين که بيشتر
ی کنم مبين عزيزم من پشتمو م-. بهتر راضيم کنه زياد ترش کردم 

اووووووههههه -.. طرف تو و تو هم هر جوری که عشقته منو بکن 
کوسسسسم درد .. کونم درد نکنه -.. مااااامااااان دستت درد نکنه 

وقتی قمبل کردم تا . دوستت دارم مامان دوستت دارم مامان -. نکنه 
ی به کونم مسلط شه طوری دو طرف کونمو به پهلو ها بازشون م
م کرد که وقتی تا ته کيرشو می فرستاد توی کوسم نمی تونست

دوندم عقب سرمو بر گر. لبخندمو از اين نوع گاييدن مبين پنهان کنم 
تا شاهد گاييده شدن خودم و لحظاتی باشم که کير بيرون کشيده ميشه 

 جووووووون هنوز. .. وگرنه فرو رفتن اونو فقط حس می کردم 

-. دو ساعت نشده بود و تا ساعتها می تونستم زير کير پسرم باشم 

ت از برک-مامان مامان چته هر چی می کنمت بازم کوست خيسه 
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حال کن و حال بده.. وجود کيرته عزيزم ادامه بده 

- چقدر خوشم ميومد وقتی که کيرشو می .. يزم عزيزم پسرم عز
ون از تماشای ک. ديدم که ميره تا ته کوسم و بر می گرده عقب 

با اين که گردنم درد گرفته بود . خودم و اندام خودمم لذت می بردم 
ضم ولی همين جور داشتم به صحنه نگاه می کردم تا اين سکس ه

ر چه هوس انگيز بود وقتی کيرشو ب. شده رو برای من حلش کنه 
خيسی کوسمو . می گردوند عقب و دوباره می کردش توی کوسم 

ديگه اين سياست بازيها که مبين چی . که می ديدم به هيجان ميومدم 
ديگه دو تايی مون يکی شده . فکر می کنه و نمی کنه کنار رفته بود 
ر معين افتادم يه لحظه ياد کي. بوديم و می تونستيم با هم کنار بياييم 

که قربونش برم اون ورود دوباره به زندگی پر هيجان وسکسوبرام 
حاال چيکار می . افتتاح کرده بود و منو به زندگی بر گردونده بود 

که داره  ولی فعال بهتره به اينی. نمی دونم کی بر می گرده .. کنه 
اونا که مثل شوهر نيستن که بگم يکی . سر حالم می کنه فکر کنه 

هر لحظه که .. مهسا بی خيال شو و به سکست فکر کن . بسه 
اشتم بيشتر به صحنه نگاه می کردم دلم بيشتر می رفت و دوست د

ام  خنده.. کير مبين همچين دراز می شد که از دهنم در ميومد 
خيلی حال ميده که يه زن با چند تا .. گرفته بود از تصور اين حالت 

ا زن داشتم حس مردايی رو که واسه تنوع دنبال چند ت.. حال کنه 
 .هر کيری يه شور و هيجان خاصی داره . ميرن درک می کردم 

ه ي. حسی که آدم از فکر کردن به اون صاحب کير پيدا می کنه 
لبم . لحظه حس کردم که نمی تونم صحنه گاييده شدن خودمو ببينم 
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مبين طوری سرعت عمل به خرج داده بود که برای . بسته شده بود 
ر د. چند ثانيه نفهميدم چی شده چون حواسم جای ديگه ای بود 

همون وضع که گردنم به طرف کونم کج شده بود اون لباشو رو لبام 
کدوم  نمی دونستم با. .. قرار داده بود و با هوس منو می بوسيد 

ی رو دو تاي.. حس کير يا حس لبای داغ و تشنه اش . حس برم جلو 
دوند و وقتی که سينه های منو با دستاش می گر. با هم می خواستم 

تنم بازم . به تمام سمتها حرکت می داد ديگه تاب و توانی نداشتم 
.  اونم مثل معين کارشو خوب وارد بود. داشت ريز ريز می شد 

دلم می خواست پس از سکس حسابی واسش می .. خوب خوب 
دم نشون می دا. رقصيدم مث يه معشوقه اونو سر حالش می کردم 

مامانش هنوزم جوونه و با . که مامانش می تونه خيلی کارا بکنه 
جوونی خودش می تونه به بچه هاش به پسرای گلش شادی و نشاط 

. دختر  ببخشه که نه نيازی به نا پدری داشته باشن و نه به دوست

 زير نور شاعرانه و هوس داغ و احساس لطيف حس می کردم که

ی شد در واقع به نوعی م. بازم با يه مرد ديگه به بهشت رسيدم 
. يده گفت که اين همين محسنه که داره منو می کنه و بهم حال م

چون پسرام در واقع از نطفه اونند و اثری از کير محسن شوهر خدا 
کرده و  با اين افکار کارمو توجيه. بيامرزمو در کوسم حس می کنم 

و رو من. کمر و گردنم درد گرفته بود . به خودم آرامش می دادم 
رق شونه ها و کمرمو غ. تخت خوابوند صافم کرد و افتاد پشتم 

خش بازم با آرامش و مالش لذت ب. بوسه و نوازشهای خودش کرد 
ه خودش گرمی هوس رو در من زنده نگه داشته طوری که هر لحظ

از زبونم در ميومد که مبين عزيزم زودتر فروش کن که ديگه کوسم 
مامان -اون وقت کيرتو ديگه قبولش نمی کنه ها .. داره سرد ميشه 
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نمی دونم تو روش -؟ /به نظرت کوست حاال سرد و يخ زده شده ؟
کف دست و چند تا از انگشتاشو گذاشت روش و در .. سواری 

ه حالی که با يه چنگ اندازی بهش بازم جيغمو رسونده بود ب
ی آسمونها گفت مامان مامان مهسای خوشگلم من نمی دونم تو چ

شايد دستای تو داغ باشه -. داری ميگی من که دستام سوخت 
و انگشتای خيسشو گرفت طرف دهنمو من اون انگشتا ر.. عزيزم 

ليس می زدم و با هوس خيسی کوس خودمو می خوردم و می 
و داغ مامان ت-؟ /؟.عزيزم انگشتات داغ بودن يا کوس من .. گفتم 

يه  حاال بگو مامان داغ بيشتر دوست داری يا-.. داغ داغ هستی 
ن من دو تا کف دستشو به دو تا قاچ کو.. مامان سر د و يخ زده 

زم بگو با.. نهههههه -مالوند و گفت نان داغ کباب داغ دوست دارم 
 کوسمو به روی تشک فشار. ولم نکن از اين حرفای قشنگ بزن 

.. مبين مال خودته مال خودته . داده و کونمو می گردوندم 

از وسط بازشون کن و بکن .. بمالونش .. بچرخونش بگردونش 
با اين که . همين کارو باهام انجام می داد . توش ديگه صبر ندارم 

االت معين هم همين کارا رو باهام انجام داده بود و بعضی از ح
سکسمون مثل رفتن تو استخر و سکس در طبيعت يه هيجانات 
 خاصی داشت که هنوز به اون منزلت نرسيده بودم ولی تنوع و

ه بود تازگی سکس و دستای تازه و کير تازه ای که به بدنم رسيد
م که از طرفی اون هيجانی ه. شور عجيبی در من ايجاد کرده بود 

خودش  در ابتدای سکس و مقدمات حال کردن با مبين داشتم در نوع
بی نظير بود
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- ؟ /يز دلم پسر خوشگلم نمی خوای اين کبابو به سيخ بکشی ؟عز
مامان همين يه باره يا بازم از اين -. کباب دوست داره خورده شه 

ود تو بخورش ببينم چه جوری می خوری خود به خ-..کبابا داريم 
- ؟/پسر گلم خوشت مياد ؟. درست ميشه و دوباره رشد می کنه 

مامان می خوام قبل از اين که به سيخش بکشم يکی بخورمش ببينم 
اووووووههههه همون نمکش خوب باشه -.نمک و فلفلش خوبه يا نه 

شو گذاشته دهن. فلفلشو ديگه اونو بايد روی تمام بدنم ببينی . خوبه 
خ اووووووخخخخ-. بود روی کون و کپلم و آروم گازشون می زد 

ی رو کبابو قبل از اين که به سيخ بکشی و بذار.. عزيزم عزيزم 
برات ايميل . چيکار داری می کنی . آتيش داره می سوزه 

نز ديک بود بگم .. چی می خوای مامان -؟ /؟ تلفن بزنم ؟/بفرستم ؟
ی هر چند اونم در حشر. اگه داداشت بود االن معطل نمی کرد 
 تا برم حرف بعديمو بزنم. بودن دست کمی از برادرش نداشت 

حرکتی رو داخل کوسم حس می کردم حرکت ماليم و لذت بخش 
دازه اش اون لحظه اون قدر نياز داشتم که ان. کيرپسرمو توی کوسم 

کوسم  هر قدر بود اونو کلفت ترين چيزی می دونستم که داره توی
جودش يه زن وقتی که داره کوس ميده و با تمام و. حرکت می کنه 

ر حال می کنه حاضر نيست که اون لحظه رو با هيچ چيز ديگه د
ای اين دنيا عوض کنه اون می خواد با تمام وجود از ثانيه ه

حش وقتی آرامش و سبکی رو در جسم و رو. زندگيش استفاده کنه 
احسا س کنه اون وقته که حس می کنه به يه درجه ای از خوشبختی 

اون خوشبختی رو نمی تونه . رسيده که از اون باالتر نمی تونه بره 
من هم همين احساسو . حتی با باالترين ثروت مادی دنيا عوض کنه 

می . داشتم می خواستم که مبين هم منو به اون باالباال هابرسونه 
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ه باش کف دستتو محکم رو قاچای کونم داشت-.. دونستم که می تونه 
با فشار پهنای کف دستت شکاف کوس و کونمو به دو طرف 

چه  مامان جونم-.. بازشون کن و همين جور به کردنم ادامه بده 
داشته  ديدی ديدی بازم بايد مامانتو-. چقدر باحاله . کيفی داره 

دنيا فقط . فقط يادت باشه يه زن هم مثل مرد يه حسی داره . باشی 
ن طرف بايد به فکر لذت برد. اونا هم آدمن . مال شما مردا نيست 

ی بعدا اگه نتونی کارتو انجام بدی و طرفو نا اميد کن. هم باشی 
حاال نمی دونم اينو گرفت يا نه .. ممکنه دودش تو چش خودت بره 

ه هم يه خورد.. ولم نکن . عزيز ولم نکن .. ولی ديگه کشش ندادم 
دوست داشتم هيجان و پياز داغشو زياد تر کنم و بهش روحيه و 

. د بياری مبين خيلی عاليه فقط نباس آبتو زو-. اعتماد به نفس بدم 

هر . نی تا منو سر حال نکنی نبايد خيس ک. بايد با قدرت بکنی منو 
مثل . يه خانوم خيلی طول می کشه که سر حال شه . وقت من گفتم 

. آقايون نيست که تا کيرشو حرکت داد درجا بتونه آبشو خالی کنه 

ما رو ولی نه خانوما آقايونو درک می کنن و نه آقايون خانو, اکثرا 
وری ط. می فهمم مامان -. من و تو بايد خوب همديگه رو بفهميم 

هر  بهت حال بدم که وقتی داداش برگشت بازم دوست داشته باشی
ی وقتی اين حرفو بر زبون آورد يه جور.. شب پيش من بخوابی 

آخه  .پس اونم يه چيزايی رو ديده و از خيلی چيزا مطلعه . شدم 
چند بار پيش اومده بود که من و معين ناشی گری کرده بوديم و در 

حتی يه بار هم يه صدای . اتاقو قفل نکرده بوديم که هيچ بازم بود 
عيبی نداره . مشکوکی رو نزديک اتاق خواب شنيديم که درو بستيم 

ا راحت حداقل اين مسئله براش حل و روشن شده باشه ت. بذار بدونه 
ودشو تر بتونم با اون يکی کنار بيام هر چند معين غرور خاص خ
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امان تند م-. داشت و می دونستم به اين سادگی با قضيه کنار نمياد 
.. به نهههههه همين خوبه خوبه خو-تر بکنمت يا سرعتمو کم کنم 

.. ام فقط همينو می خوام حاال همينو می خو.. ولش نکن ولم نکن 

. مامان مامان چته -. هوس حال بده حال بده .. الو .. بهم عشق بده 

عزيزم بايد بدونی بايد بدونی که يه زن -. دندونامو بهم می فشردم 
زه می سو. وقتی حشری ميشه ديگه هيچی نمی تونه جلوشو بگيره 

اون  .بايد اون گلوله آتيش از تنش بياد بيرون .. و می سوزونه 
فت که هنوزم نميشه گ.. گلوله يه قسمت از تنشو داغ داغ می کنه 

اون آب داغ هوس از کجا مياد و می ريزه ولی وقتی کيرتو با هوس 
بکوبونی به ته کوسم و ولم نکنی می تونی مامانتو برسونی به اون 

تونه  سلطان قلبی که می. ديگه ميشی برام يه مرد رويايی .. حال 
می  مامان-.. عزيزم عزيزم دوستت دارم . دوای درد کوسمم باشه 

ری که تو هر کا-؟/تونم جاهای ديگه رو هم نازشون کنم و ببوسم ؟
 اول راهی ولی خيلی با مهارت. دوست داری انجام بده پسرم 

رانندگی می کنی و می تونی خيلی خوب قلق اين جاده رو به دست 
ه های آره مامان من از جاد-؟ /دوست داری اين جاده رو ؟. بياری 

اده عزيزم يادت باشه که اين ج-صاف و اتوبان خيلی خوشم مياد 
 اونم. صاف و تنگه و فقط يه ماشين می تونه ازش عبور کنه 

هر چند که معين هم با موتور داغ .. ماشين تو با موتور داغ خودش 
تم که خودش بار ها و بار ها از اين جاده گذشته بود و می دونس

مبين هم اينو می دونه

ين هم دو طرف کونمو به پهلوها بازشون کرده بود و منم دستامو مب
نم در گذاشته بودم يه جايی نزديک دستاشو و دلم می خواست که م

و اون دستش.. باز کردن چاک کونم باهاش همکاری داشته باشم 
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حال و  مامان نمی دونی چقدر با-.. برداشت و با سينه هام ور رفت 
.. هوس انگيز ميشه وقتی که خودت راه کوس و کونتو باز می کنی 

بزن محکم بزن تا آخر -.. بازش کن چه قشنگ و ژله ای می لرزه 
سر  ببين مامانتو چه جوری داری. کوسمو بترکون کونمو بلرزون 

دم حس کر.. منو ببوس ببوسم .. آتيش کن آتيش کن . حالش مياری 
. رو سينه هام فشار بيار -.. دارم وحشی ميشم يه وحشی هوس باز 

سرمو بر . اگه نگيری من می گيرم . لبامو گازشون بگير 
با هوس منو می . دستاش به سينه هام چنگ انداخته بود . گردوندم 

خيلی آروم  بوسيد دلشو نداشت لبامو گاز بگيره منم دلشو نداشتم ولی
و با هوس دندونامو طوری رو لبش می گردوندم که يه گاز گرفتگی 

کيرشو همون جوری که می .. وسوسه انگيزو به نمايش بذاره 
 ..نه .. خواستم محکم به ته کوسم می زد و می کشيدش بيرون 

وس مهسا ديگه از ه. نهههههه اوووووخخخخخ اين سيرم نمی کرد 
از  کونمو. و آتيش هوسش می خواست سر به کوه و بيابون بذاره 
آهههههه -. پشت محکم می زدم به کيرش و وسط شکمش 
رم داره کي. ماااااماااااان اين جوری همه تنمو داری آبش می کنی 

و تا منو تا کوسم. بهش بگو حل نشه -. توی کوسسسست حل ميشه 
دستور . اين دستور مامانته . حل نکرده حق حل شدن نداره 

يرتو شازده خوشگله من ک. من ملکه ام و تو شاهزاده من . کوسته 
اد تا هر کاری رو انجام می د.. بزن . بزن . بزن به ته کوس ملکه 

گاهی يه دستشو می گرفت و با اون . من به بهترين نحوی حال کنم 
بين م-.. با موهای سرم بازی می کرد . پشت پامو مالشش می داد 

و می اون قله ر.. تو دل آسمونام .. خيلی خوشم مياد لذت می برم 
نمی دونم چرا اون باالی باال . بينم حسش می کنم بهش نزديک شدم 
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 تمام تن و کمرم بی حس شده و درد. يه کاری بکن . نمی رسم 

اون .. زود باش .. يه شوک قوی می خواد و می خوام . گرفته 
جای  رو کمرم خم شده بود و اين بار به.. شوک رو بهم وارد کن 

يه دستشو هم گذاشته بود . لبهام داشت کمر و شونه هامو می بوسيد 
امو  روی کوسم و با گاييدن من باالی کوس و کناره هاش چوچوله

تند . .نهههههه عزيزم عزيزم عزيزم -. هم با انگشتاش می مالوند 
هسا رو م. داره مياد عزيزم داره مياد بکن .. کوسسسسم . تر تند تر 

. فقط تو . کوسش زير کيرته .. مهسا اسير کيرته . ولش نکن 

رو برو باال مامان ب-چيزی نمونده . دارم می رسم . آرومم کن 
ضربات محکمشو يکی پس از ديگری بر . باالتر برس به اون قله 

اال برسون منو برسون منو به اون ب-. پيکره کوسم وارد می کرد 
به  کيرم داره مثل يه موشک.. مامان مامان خوب و قشنگم -مبين 

.. ا کوست شوک وارد می کنه و اونو می رسونه اون باال باال ه

بگو من می . بگو بگو عزيزم -.. مثل يه جک زير کونته 
ه دارم می رسم يه خورده يه خورد.. نههههه نهههههه .. خوامش 

اال می مبين االن دستم رسيده به لبه های اون کوه دارم خودمو ب
. يين اگه شل بگيری اگه ولم کنی پرت ميشم پا. ولم نکن . کشونم 

ديگه سختمه که از نو برسم باال و تو هم سختته که منو تا اينجا 
اوووووفففففف مااااماااان سيل کيرم می خواد بريزه توی -برسونی 
اووووههههه بهش بگو حاال نريزه که من و کوسم با هم -کوسسست 

زه بذار آب ميفتيم پايين آخخخخخخ جاااااااان داره مياد داره می ري
نکن فقط  مبين ولم..بذار بياد .. داره مياد ولم نکن .. خودم بريزه 

دلت  سی ثانيه ديگه فقط نيم دفيقه ديگه منو بکن بعد هر کاری
م تو کوس.. می خوای منو بکنی بکن .. خواست با هم انجام بده 
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نمی دونم چند ثانيه گذشت ولی با اين که ديگه به .. خالی کنی بکن 
ت که اوج قله رسيده و ارضا و سبک شده بودم بازم دلم می خواس
فشار  منو بکنه ولی اون ديگه از حال رفته بود و خيلی به خودش

اری با چند تا حرکت انفج. آورده بود که توی کوسم خالی نکنه 
. خالی کن  جاااااااان مبين خودتو-دستاشو محکم چسبوند به پهلوهام 

..  هوستو خالی کن.. تا می تونی توکوس مامان مهسات خالی کن 

. .فدای نفست مامان ! قربون هوست مامان -.. هوس تو نفس منه 

ی اون کيرشو رو به جلو م.. مامان داره می ريزه .. داره مياد 
کوبوند به کوسم و منم کوس و کونمو از عقب به طرفش حرکت می 

يلی با اين که ار گاسم شده بودم ولی حس می کردم که خ.. دادم 
م دست سريع می تونم بازم به يه درجه از حال کردن برسم که اون

اوووووههههه -.. کمی از ارضا شدن نداره ولی ديگه تموم شده بود 
ی چه اگه بدون.. ماااماااان چقدر مزه ميده توی کوس آب ريختن 

. حالی داره وقتی که بيدار باشی و خودتم حال کنی و بهت مزه ميده 

؟ سرمو به طرفش بر /آره مهساجون بهت مزه ميده حال می کنی ؟
به  گردونده و در حالی که با خماری چشام نگاش می کردم گفتم

 ؟ لباشو رو لبام قرار داد تا از خالی شدن آب/نظرت بهم مزه ميده ؟

کيرش توی کوسم لذت بيشتری ببرم

 تو. خودت چی . مامان هنوز سير نشده ها .. يزم عزيز دلم عز

 ؟ می دونستم تا يه چند دقيقه ای مثل من/ديگه نمی خوای ؟

غول بيا حاال يه پنج دقيقه استراحت کنيم دوباره مش-. شارژه 
ر کيرشو گذاشتم توی دهنم و اون عسلشو ميک زدم و ه.. ميشيم 

کيفش  با اون ته مونده. چی اون داخل مونده بود نوش جونش کردم 
رفتم واسش آب ميوه و شيرينی و موز . سر حال سر حالش کردم 
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دنی عزيزم هر چی عشقته بخور اگه بازم خوردنی و نوشي-آوردم 
قتی فقط حواست باشه که يه و. ديگه ای می خوای همه چی داريم 

-م نبينه اين ميالد خوش خواب از بد شانسی ما پا نشه و ما رو با ه

. رده بود اين پسره بازم يه اشاره ديگه ک.. باالخره که بايد ببينه 

ه داره انگار که خودش بار ها و بار ها منو زير کير معين ديده ک
يه نگاه معنی داری بهم انداختيم و . اين جوری باهام حرف می زنه 

اونم پسرمه قربونش برم . به درک بذار بدونه . منظور همو فهميديم 
. تش کن حتما چند روز ديگه از سفر بر می گرده و حاال بيا و درس

ن می خواستم اي. چه جوری اونو با اين بر نامه هماهنگ کنم 
ادرش موضوع رو با مبين هم در ميون بذارم که فعال چيزی به بر

عال با خودمم اون آمادگی رو نداشتم که ف. نگه بازم يه جوری شدم 
. ی شد نم. چيکار می کردم . اين دو تا برادر از اين صحبتا بکنم 

ه به حال حاال رو بچسب که کسم دوبار.. نمی شد ديگه حاال ولش 
که  خارش و هوس افتاده بود و هيچ جوری راضی نمی شد مگر اين

ايی چه مزه ای می داد دو ت.. با کير مبين خارشش گرفته می شد 
چيه پسرم به چی فکر می -. مون کامال بر هنه کنار هم قرار داشتيم 

ان تو مام-. لذت و اشتياقو در چهره پسر شيطونم می خوندم . کنی 
کر می من دارم به اين ف-اول تو بگو مبين -. به چی فکر می کنی 

دارم به اين فکر می کنم که مامانم چقدر . کنم که خوابم يا بيدار 
ی تو يعن-پسرشو داره بهترين مامان دنياست که هوای . مهربونه 

فکر می کنی مامانی که به پسرش کس بده بهترين مامان 
ون نه ولی وقتی که درکش می کنه و نمی خواد که ا-؟ /دنياست ؟

ی فکر حاال تو بگو مامان به چ.. سختی بکشه حتما بهترينه ديگه 
چون دوستت دارم و نمی خوام بهت دروغ بگم راستشو -می کردی 
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ل و داشتم به اين فکر می کردم که چيکار کردم که پسر گ. ميگم 
-. .دوست داشتنی من اين قدر شيطون شده و هوس مامانشو کرده 

خيلی -. ؟ اگه دوست نداری و خوشت نمياد بگو /کار بدی کردم ؟
اد يعنی راستی راستی نمی دونی که من خوشم مي. زرنگی عزيزم 

؟ مگه /نمی دونی که منم از بودن با تو لذت می برم يا نه ؟. يا نه 
ردم و همين چند دقيقه پيش نديدی که چه حالی با تو و کيرت می ک

امانت ؟ حاال بيا عزيزم بيا م/چه دست و پايی زير بدنت می زدم ؟
بازم می خواد بازم تشنه اون بغل کردنا و رفتن زير کير 

نگو مااااماااان همين جوری که داری ميگی يه نگاهی به -.. هوسته 
ق دوباره داره ش. خود به خود داره ميره جلو . کيرمم بنداز 

وری خود به خود پسرم يا با تماشای خوراکشه که اين ج-. ميشه 
؟ بيا بريم من ديگه نمی تونم صبر /داره رو به جلو حرکت می کنه ؟

ست که رو تخت دراز کشيدم و پاهامو از وسط باز کرد و خوا. کنم 
ين پسر بازم حس کردم که مع.. اين بار يه حال جانانه به من بده 
اگه با . .اوخ اگه اون بر گرده . بزرگه ام داره کوس منو می ليسه 

و اين داداشش با هم خوب شن و کنار بيان و بتونيم يک سکس د
رم رو من که حس می کنم دا. نفره راه بندازيم چقدر باحال ميشه 

از .. ن ابرا پرواز می کنم اگه يه روزی دو تايی شون بيفتن سر م
وش من و وقتی که معين با کونم ور رفته بود و يه دستی به سر و گ

رده سر و گوش کونم کشيده بود حسابی تپل تر و بر جسته ترش ک
بود و مجبور شدم که ديگه چند تا شلوار جديد برای خودم دست و پا 

وخت اونم بايد پارچه می گرفتم و می دا دم که خياط می د. کنم 
شکمم خيلی . چون کون گنده و بر جسته من با شکمم تناسب نداشت 

فانتزی و مرد پسنند بود و مراقب بودم که اون ديگه چاق نشه و منو 
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م با کون می دونستم پسرا. از فرم نندازه ولی اين يکی حال می داد 
و قاچ بايد دو تايی شون می افتادن رومن يکی ر. من حال می کنن 

در همين .. سمت راست و يکی ديگه هم سمت چپی رو می گرفت 
افکار بودم که ديدم مبين سرعت کس خوری خودشو زياد کرده و با 
چشيدن ها و ليسيدنهای انفجاری خودش داره منو منفجر می 

زم با.. مبين مبين .. آخخخخخخخ عزيز دلم خواهش ميکنم -.. کنه 
.. وج هم باال تر دارم ميرم اون باال باال باالتر از ابر هم باال تر از ا

ا اون سرشو الپام تکون می داد و به سرعت حرکت می داد تا ب
ه سرمو تماس با کس لذت بيشتری بهم بده و منم از هوس زياد بود ک

يا ب.. بخور بخور مبين جون بخور -. به چپ و راست می گردوندم 
بيحس ..  رو سينه هام سينه هامو بخور لبامو بخور گونه هامو بخور

ش ار انگاری اين من نبودم که نيمساعت پي. و بی حال شده بودم 
ام موهای مبينو کشيده و سرشو به طرف سينه ه.. ضا شده بودم 

 کيرتو بکن تو. عزيزم می دونم دردت گرفته -.. هدايت کردم 

ی يه لحظه کيرشو ديدم و طور.. زود باش .. بکنش توکسم .. کسم 
حشری شده بودم که چشامو بستم و رفتم توی خماری

ه با ترانه های هوس انگيزی ک. ين دوباره شروع کرده بود مب
ديگه ای  گذاشته بوديم و صداشو کم کرده بوديم با يه تحرک و نشاط

لحظه  بازم مثل هميشه دلم نمی خواست که. . با هم حال می کرديم 
اون حاال شده بود همه دنيا و . های عشق و هوس و سکس تموم شه 

از  از طرفی دوست هم داشتم که ار گاسم شم ولی پس. رويای من 
..  مبين پسرم-.. از يه بار ارضا شدن بازم بايد صبر می کردم 

راستشو بگو من برات اولی هستم تو که اين قدر خوب کارتو 
خ اوووووخخخخ-.. مامان من تو اولی و آخری هستی -؟ /واردی ؟
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يد بری چهار روز ديگه با. اين قدر ديگه تعارف نکن . بيا ببوسمت 
. اشم حاال اينو داشته باش و بذار منم اونو داشته ب. زن بگيری 

سرمو به طرف کيرش گرفته تا وقتی تا انتها از کسم مياد بيرون و 
درش توی نمی دونم چق. آماده حمله ديگه ای ميشه بازم اونو ببينم 

. کسم مونده بود وقتی که اونو بيرون می کشيد فقط حسش می کردم 

م می چقدر دل. اونو کلفت تر و دراز تر از دقايق پيش می ديدم 
 .خواست برم توی حموم و تو وان و حوضک حموم با هم باشيم 

خونه . شکل اين حوضک با اون وان های کالسيک تفاوت داشت 
ريم مون چند تا حموم داشت که از طرف اتاق خواب می تونستيم ب

اونجا  می خوام. مبين بيا بريم بريم حموم -.. . به حموم اختصاصی 
ون کف ببينم از ک. نمی دونی چه حالی ميده . هم يه صفايی بکنيم 

ودت اصال خ. ؟ من اونو واست رديفش می کنم /آلود خوشت مياد ؟
اين جوری هم . می تونی هر جوری که دلت خواست رديفش کنی 

و ميالد اگرم واسه دستشويی بيدار شه اين دور و برا سر و . بهتره 
می  البته اين خودش يه بهونه بود چون اوال. صدايی نمی شنوه 

دونستم سر و کله پسر سومی من پيدا نميشه و در هم قفل بود واونم 
به  از طرفی من ديگه بی پروا شده بودم و. مسيرش اين ور نبود 

م و کمال هر حال روزی هم بايد سهم ميالدو می دادم تا عدالتو تما
از .. با هم رفتيم به حموم . در حق پسرای خودم رعايت کرده باشم 

ف يه آب ک. همون حرکت اول به سوی حموم قر کونو شروع کردم 
دبش داخل حوضچه سه در دو به عمق بيشتراز نيم متر درست 

خش می کرده بودم و خودمو انداختم داخلش و کف ها رو رو کونم پ
اونم با کف مالی رو کيرش دل منو می .کردم و نشون مبين می دادم 

اون کنار حوضچه ايستاده بود و من اون داخل واسش عشوه ..برد 
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 مامان بازم می-با انگشتام بهش اشاره می زدم که بيا ديگه . ميومدم 

ل تا تو ديوونه من اومدم اين داخ-خوای يا می خوای خودتو بشوری 
 .اگه بدونی که اون داخل چه غوغاييه . با کيرت منو بشوری 

ی م. بيا مبين جون -شيطون بال می دونست چه جوری دلمو ببره 
من که . اگه کيرت خوابيده بود يه حرفی . خوای مامانتو آتيش بزنی 

. .خودم دارم می بينم تو خودت چه جوری داری آتيش می گيری 

ای کونت مهسا جونم نمی ذاری که يه خورده با تماش-افتاد توی آب 
ه اووووووهههههه ک-؟ /عجله داری ؟. و قر و اطوارش کيف کنيم 

. ی پس تو می خواستی باهام حال کن! نه چه عجله ای . اين طور 

. لم بايد منو ببخشی عزيز د. من يه جور ديگه ای فکر می کردم 

ردا نمی دونم شما م. حاال که اومدی توی آب نگاش کن و حال کن 
بون وقتی يه شلوار چس. چرا از هيکل و قالب کون خوشتون مياد 

رش رو کون زن می بينين دوست دارين با همون کيرتون شلوارو ج
؟ به /ببينم جواب داری بدی ؟.. بدين و از همون طرف اونو بکنين 

و کون طرفم نزديک شد و در حالی که دو تا دستاشو گذاشته بود ر
س کفی من و آه می کشيد گفت اوال که خودش خيلی خوشگل و هو

اک وسط بعد دو تا برش کونمو از چ. انگيزه و دل مردا رو می بره 
ديگه  به پهلو ها بازشون کرد يه انگشتشو گذاشت روی کوس و يکی

مامان اين راه سرسبز و -رو گذاشت روی سوراخ کون و گفت 
هيجان و هوس انگيزيه که ما رو به مقصد می رسونه سيبل 

و به  اون دو تا هدفی هم که اون وسط هستند زيبا هستند.زيباست 
-. .يک تير يا ميشه يک کير وسه نشون . يک مرد انگيزه ميدن 

امان و م-مبين اين قشنگ ترين تفسريه که می شد از يه کون کرد 
ن من که اهل چش چرونی نيستم ولی فکر کنم که اين قشنگ تري
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عزيزم مطمئنی که فلسفه -کونيه که در دنيا وجود داشته باشه 
حشر  با حرفاش آتيش و. ؟ دستاشو دور کونم می گردوند /نخوندی ؟

ز حد بی شايد تنها چيزی که در اين دنيا ا. منو زياد تر کرده بود 
که  اون يعنی زن فکر می کنه. نهايت می گذره هوس يه زن باشه 

داره  حشر و اشتياقش بيشتر از بی نهايته ولی بازم می بينه که
شه اصال با هيچ معياری نمي. بيشتر ميشه بيشتر از بی نهايت 

زن  هوسشو سنجيد و يک آن اين لذت و اشتياق پس از ار ضا شدن
شکالت اونو به يه آرامشی می رسونه که خيلی راحت می تونه با م

رای گل و زندگی و بد ترين ناماليمات کنار بياد و من با داشتن پس
اشمخوب و مهربون و فداکارم ديگه چه غمی می تونستم داشته ب .

کف دستاشو خيلی آروم گذاشته بود روی کفی که روی کونم نشسته 
يد شا. بين کون من و دستای اون فقط يه فاصله کفی بود . بود 

ولی با همه اينی که حس می کردم . گرمای دستاشو حس می کردم 
رو  فاصله ای بين اون دستا و کونم نيست بازم يه دنيا فاصله

ستاشو احساس می کردم شايد به خاطر اين بود که دلم می خواست د
هاش با. روی کون کفی من بلغزونه . در تماس با کونم قرار بده 

وبی چقدر با هوسی دو طرفه اين کارو به خ. حال کنه و حال بده 
قيقه ای انجام می داد اين فاصله چند ميلی بين دست و کونو چند د

ی حس آههههههه عزيزم چ-. طولش داد تا دستاشو به کونم بچسبونه 
. رواز کنم مااااامااااااان دلم می خواد چشامو ببندم و پ-.. می کنی 

ه کاش هميش. تو که نمی دونی اين چه جوری آدمو جادومی کنه 
-اتم هميشه بر. من هميشه کنارتم هميشه باهاتم -کنار من بودی 

ه بعضی وقتا ي. عزيزم اين قدرحسود نباش -.وبرای بقيه پسرات 
ودشو بين گاهی هم آدم بايد خ. حقيه که بايد بين چند نفر قسمت شه 
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اال بيا و از اميد وارم بتونی مامانتو درک کنی ح. چند نفر تقسيم کنه 
معين نيست  حاال که. اين لحظه ها استفاده کنيم کيف کنيم لذت ببريم 

حظه ها و ميالد هم توباغ نيست ما خيلی راحت می تونيم از اين ل
-؟ /ری ؟معين که برگشت بازم تحويلم می گي! مامان -استفاده کنيم 

هش آب عزيز دلم مگه يه باغبون ميشه يه گلشو دوست داشته باشه ب
؟ اون نمی تونه و /بده و برسه ولی يه گل ديگه شو فراموش کنه ؟

اونم گلهای خوشبو و خوش . طاقت نداره که پژمردگی گلهاشو ببينه 
تا  هرچند ارتفاع يا عمقش. آروم آروم رفتيم داخل آب . عطرشو 

ن جون مبي-آب کف آلود شده بود . نيمه های بدن ما هم نمی رسيد 
درسته که نمی بينم ولی در خيال -اين جوری کون منو که نمی بينی 

 وقتی هم که لمسش می کنم بيشتر می تونم. خودم ضبطش کردم 

. پس خودتو بهم بچسبون بذار منم کيرتو لمسش کنم -. تصورش کنم 

ره و سر و تنه مون بيرون ازآب و رو ديوا. بذار اونو حسش کنم 
مبين . سکوی حوضچه قرار داشت و کون و پاهامون داخل آب بود 

ده صورت و پس گردنمو غرق بوسه کر. آروم آروم منو می بوسيد 
. هنش و يواش يواش اومد پايين تر و نوک سينه امو گذاشت توی د

وفتی  هر چند با اين کارش بين کيرش و کون من فاصله افتاد ولی
و که اون نوک سينه هامو می خورد حس می کردم که داره قلبم

 چقدر از اين تپيدنهای وقت سکس خوشم ميومد و. ميک می زنه 

. حس می کنم که هر زنی مثل من همين احساسو داشته باشه . مياد 

مش می تو ه. وقتی که هوس اوج می گيره و بازم داره ميره باالتر 
ه خوای بدونی وقتی که اوجش بيشتر شه وقتی لذتت بيشتر شه چ

ای که  تو حتی نمی تونی با اون لحظه. حال و حالتی پيدا می کنی 
وسناک درش قرار داری کنار بيای چه برسه به اين که لحظه های ه
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مثل اين که يک عسل شيرينو بخوای با شکر .. تری رو تحمل کنی 
خوب که سينه هامو ميک زد خودشو باالتر . شيرين ترش کنی 

ا دهنشو گذاشت دم گوشمو خيلی آروم و ب. کشيد و بهم چسبوند 
شت هوس زياد در حالی که کيرش در تماس با چاک کونم قرار دا

ه می خواد ي. گفت مامان اين کيرمنم می خواد يه دوشی بگيره 
 در گرداب کس کوچولو و تنگ و. غسلی بکنه ولی با آب کس تو 

عرانه عزيزم کس مامان چی داشته که اين قدر طبعتو شا-.. ناز تو 
نمی دونی چقدر از ترکيب سکس و عشق خوسم .. و لطيف کرده 

ن بفرست که م. بفرست بره کيرتو بفرستش بره توی کسم . مياد 
خل کير تميزتو اون دا. غسلش بده . دارم از هيجان دق می کنم 

ای با خيسی ه. بفرستش تو کسم . کير پاک و نجيبتو . تطهيرش کن 
اگه غسلت درست نباشه درست نيست که . کس مامانت غسل کن 

 مامان چيکار کنم که غسل کير من درست در-.ديگه منو بکنی 

ر بياد واسه اين که درست د. آها مبين جون اين شد يه حرفی -بياد 
اخل تو بايد وقتی که اونو فرو کرديش توی کسم نيمساعت اون د

مامان -. حرکتش بدی و گاهی هم حرفای قشنگ و سکسی بزنی 
کسم -؟ /جونی از کجا بفهمم که غسل کير رو درست انجام دادم ؟

ل کير مبين مثل يک ماهی زير آب و مث.. خودش اعالم می کنه 
اوخخخخخخ چه حالی می .. يک زير دريايی کارشو شروع کرد 

وش با فضای عطر آگين داخل حموم که بوی خ. کردم با اين کير 
که  صابونايی. بهترين و معطر ترين صابونها به مشام می رسيد 

سم کير مبينو که داخل ک. رايحه اون هوسو خيلی بيشتر می کرد 
ب ضربه زدن داخل آ. حس کردم احساس آرامش و امنيت می کردم 

ين کمی جلو ی تحرک رو می گرفت ولی مبين با نرمی و ماليمت ا

153



ميشه  مگه-مامان مامان جونی من خوشت مياد -کارو انجام می داد 
؟ من که سير /کير توپ پسرم داخل کوسم باشه و من حال نکنم ؟

تا آخرش باهاتم مامان تا هر -. دست از سرت ور نمی دارم . نميشم 
پس بزن بزنش بزنش حال -. وقت که تو بخوای و بتونی لذت ببری 

ال لذت بدستمو گذاشتم رو دستای مبين که در ح. بکن منو . بده 
چشامو بسته بودم و دلم می خواست که . تکوندن سينه هام بود 

اون کيرشو خيلی آروم توی کوسم حرکت می داد يه . بخوابم 
داروی خواب و آرام بخشی بود که حس می کردم داره به من 

؟ /؟ لذت می بری ؟/مهسا جون خوشت مياد ؟-. تزريق می کنه 
. ؟ از بس خوشم ميومد حس حرف زدن نداشتم /همين جوری بکنم ؟

با کير . رفته بودم توعالم رويا . چشامو بسته بودم و لبخند می زدم 
بايد به  فقط. مبين بر بال ابر ها و در دل آسمونا پرواز می کردم 

ديگه نمی . اين لحظه های خوش عشق و حال فکر می کردم 
وقت سکس فقط بايد به سکس فکر . خواستم به هيچی فکر کنم 

جود به اين که هيچ چيز با ارزش ديگه ای در اين دنيا و. کرد 
توی حس  اگه بتونيم خودمونو قانع کنيم که اين جوری بريم. نداره 

. و عالم سکس بيشترين لذتو ازش می بريم و منم در اين حالت بودم 

م حتی با لبخندی که گوشه لبام نقش بسته بود و حسش می کرد
-مبين متوجه لبخندم شده بود . حالشو نداشتم که چشامو باز کنم 

ته فرش. اوووووففففف مامان مامان گلم مث فرشته ها می خندی 
. زن مهسا خوشگله من بخند لبخند ب. پاک و نجيب من مامان گلم 

شه اين کير همي. کير مبين تا هست واسه شادی و نشاط تو هست 
دلم می خواست حالشو داشتم و می گفتم کوس .. لبخند به لبات مياره 

کف  ..منم تا هست واسه توست ولی بايد می گفتم واسه عزيزامه 
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دستاشو گذاشته بود رو سينه هام و خودشو با حرکت رو به جلو به 
س طوری که ح. دلم می خواست داغ و داغ ترم کنه . بدنم می زد 

سم اون سوختنی که حس کنم گوشت و مغز کو. کنم دارم می سوزم 
الم يه خورده به خودم فشار آوردم تا چهار ک. در حال آب شدنه 
ود خيلی ز.. مبين سريع تر مادر به قربونت -. بتونم حرف بزنم 

ديگه . اونم چه آتيشی . سرعتشو زياد کرد و آتيشبارشو راه انداخت 
ههههه نهههههه نههه-. نذاشت که من در عالم رويا بال بال بزنم 

ر بيشتر وقتی که سرعتشو کم کرد ديدم که تند ت.. آروم تر آروم تر 
ر کالم من شده بود مثل کليد کم و زياد دو.. تند تر تند تر -می چسبه 

ان توی نه مام-پسرم اگه کمرت درد گرفت بريم باال -.وسيله برقی 
شده  تنت برق می زنه ولی آب يه خورده کفی. آب خيلی حال ميده 

سر ولی مامان تابستون توی استخر رام. کونت زياد مشخص نيست 
خيلی حال ميده اونجا که آب شفافه تا ته استخر رو ميشه به خوبی 

بازم رفتم توی فکر که يعنی اين نيم وجبی بابت سکس من و .. ديد 
؟فرقی هم نمی /معين داخل استخر باال و پايين يه چيزايی می دونه ؟

پسرام با  اصال بذار بياد اون وقتی که هر سه تا. بذار بدونه . کرد 
هم بيفتن رو من تا اين جوری يه صميميت خاصی بين اونا به وجود 

کمرم سست شده . بياد و بين خودشون فاصله ای احساس نکنن 
يه جورايی به اوج داغی و لذت و هوس می رسيدم ولی کير . بود 

ار مبين مثل خوراک يه موشکی شده بود که در آخرين لحظه شل ک
ه ي. می کرد و نمی تونست موشکه رو پرتش کنه به طرف آسمون 
. دم چند دقيقه ای رو هم از روبرو خودمو در اختيارش قرار دا

 سکس با يه مرد غريبه با سکس با پسر شباهتهای خاص خودشو

ين کارو من چون با دو تا از پسرام ا. داره و تفاوتهايی هم داره 
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اين . اشم انجام داده بودم حس نمی کردم که به اونا خيانتی کرده ب
-. ود از شباهتش بگم که که يه دنيا لذت ب. شايد تفاوت اون بود 

ن چيکار مبين ما اومديم اين جا که با هم خوش باشيم بگو که ماما
ر هيچی ديگه در مرحله بعدی کنا. کنه که بيشتر حالشو ببری 

وی حوضچه و کف حموم دراز کش شديم تا قالب پشت ما يه سره ت
شش اونم در چش چرونی دست کمی از دادا. ديد اين پسره بيفته 

خوب می دونست چه جوری با حال کردنای خودش به . نداشت 
ری چقدر خوب دا-. طرف هم حال بده و اين برام کفايت می کرد 

اغ اگه می تونستی اون سوراخ د. تنمو داغ کردی . ماساژم ميدی 
چون . منو هم با کير داغت يه ماساژ بدی و دستاتم کار کنن بد نبود 

ديگه طوری با مالوندنش وسط کوسمو بی حس کرده بود که هيچی 
-. حاليم نبود و کوس زبون بسته منم هيچی حاليش نبود 

آخخخخخخخ اين چيه مبين هر وقت که می کنيش تو کوسم داره می 
 هر وقت مامان خوشگله من-. سوزونه پس کی می خواد خنک شه 

ی حاال اين جور. آخ که قربون اون زبونت برم من -.. خنک شه 
کمرم  شونه هام سينه هام.. دستات داره جادومی کنه .. .. بهتر شد 
تم می دونس.. . همه جا نوازش و مالش تو رو می خواد ..همه جا 

سوار بر من کيرشو تا ته . که با چه فشاری داره به من حال ميده 
ه منو کوسم می رسوند و بعد تا آخرش می رفت عقب و از نو دوبار

-. با ماساژکون هم اون بيشتر حال می کرد هم من . می کرد 

نی ديگه بايد آتيشش ک.. ولش نکن . نهههههه نههههههه ولم نکن 
مامان  .مامان دوباره داغ شده . بايد تمومش کنی . بايد بسوزونی 

باش من  زود باش زود.. بايد بترکونی مبين . کيسه آبش بايد بترکه 
جز اين که به زمين چنگ . دستم به جايی بند نبود . ولت نمی کنم 
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نياز داشتم که به اوج . احساس گر مای شديدی می کردم . . بندازم 
ب حرکت و شتا. اونم ديگه می دونست باهام چيکار کنه . برسم 

تونه  يکنواخت شده بود ولی می دونستم با يه استارت کوبنده می
ام من می خو. زود باش . مبين خواهش می کنم -. کارو تموم کنه 

رم هوس دا. می خوام تمومم کنی . می خوام می خوام تمومش کنی 
بعدش . کوسمو پاره کن . جرم بده . بزن پاره پارم کن . هوس دارم 

. مال خودت جرررررشششش بده زود باش نترس . کونمو پاره کن 

ود و اين حرفا رو با تمام وج.. ازت دلخور ميشم .. محکم . محکم 
دلم می خواست هر جوری که می تونه رو من کار . هوسم می زدم 

نياز داشتم هوس داشتم. کنه تا زودتر ارضام کنه  . بر ازم مبين 

لذت ببر و لذت بده

خوام  من هنوزم کييييييررررررر می.. ببينم بگو بگو چيه .. ريزه 
ود باش ز.. بگو .. نمی دونم اگه آبم اومده چرا هنوز کير می خوام 

نه مامان من هنوز خودمو خالی -.. بگو تو کوسم که خواب نريختی 
نهههههه -.. می خوای کيرمو بيرون بکشم بهت نشون بدم ..نکردم 

 بکوبون همين جور بزنش.. نهههههه کوسسسسسم خواهش می کنم 

ی اومد ريخت بازم م.. آب کسم داره می ريزه . به ته کسسسسم 
هيجان دارم دارم . بازم کيرتو می خوام خوشم مياد ولم نکن . خوام 

بم اومد يه خورده آتيش گرفتم آ. حال بده ولم نکن . باهام حال کن 
مامان پس من کی خنک -.. خنک شدم ولی بازم کير می خوام 

قربونش  .برای تو و اون کير ناز تو . آخ بميرم برات عزيزم -..شم 
ه نمی دونم چرا همين جوری دار.. بخورمش . . برم من فداش شم 
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. لی کن بريز ديگه خا.. خوشم مياد لذتش ادامه داره ولم نمی کنه 

چند تا ضربه پشت سر هم بزن و ديگه خالی کن ولی من هنوز سير 
خوشت  من بازم اينجام تا تو. باشه مامان هر چی تو بگی -. نشدم 

ی دلم م. پنجه هاشو گذاشته بود رو کونم . نياد ولت نمی کنم 
د و خواست هر کدوم از انگشتاش اون گوشتای کونمو پاره می کر

کرد  پاره پاره ام می. مثل يک کير می رفت داخل و جرم می داد 
. دلم ديگه واسش سوخته بود -. اين امکان نداشت . ولی نه نمی شد 

. زم عزي-. معين هم يه بار يه همچين حالتی بهش دست داده بود 

يف می مامان خيلی ک-. آماده آماده . من آماده ام .. زود باش نکن 
انگاری  .نمی دونی چقدر نرم ميره تا ته کوس و بر می گرده . کنم 

بگو -.. هر چی آب دارم داره می کشه از اون عقب داره مياره جلو 
قربونت بگو بازم بگو وقتی آبت بياد جلو و بخواد از لوله خارج شه 

لی مامان تو مخزن تو اونجا خا-بگو کجا می ريزه بگو عزيزم 
. .کس مامان کس نازت -.. زود باش زود باش اسمشو بگو .. ميشه 

بفرست .. پس معطلش نکن -کس داغ و خيست می ريزه اون داخل 
نبود  من اگه ار گاسم نمی شدم معلوم. اون داخل و ذخيره اش کن 
همين جوری . دست بر دارش نبودم . چقدر نق و نوق می زدم 

چرا من بايد اين قدر حريص باشم که با اين که می . خوشم ميومد 
ارمون دونستم تا ساعتها با پسرم تنها هستم و کسی هم کاری به ک
. ونده نداره انگاری که همين چند دقيقه از زمان سکسمون باقی م

داشته . همش می خوان زياد داشته باشن . طبع آدما حريصه ديگه 
با  .فقط خودشونو می بينن . ديگه به هيچی رحم نمی کنن . باشن 

اين که دلم واسه مبين می سوخت ولی بازم دوست داشتم که منو 
چه ..  فدات شم بفرست دارمش-.. ماااامااااان داره مياد -.. بکنه 
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.. آخخخخخخخ . جووووووون خالی کن -. داغ و پرفشار بود 

ن بريزون بريزون طوری موقع ارضا شد.. وووووويييييی سوختم 
کيرش به طرف جلو پرت می شد و رگهاش جهش داشت که حس 

. د می کردم می خواد از داخل شکمم حرکت کنه و از دهنم در آ

. . ت کمی دردم گرفته بود ولی دردی بود همراه با شيرينی و لذ

کيرشو که بيرون کشيد حرکت آبی رو که در حال بيرون ريختن و 
ذاشتم کف دستمو گ. ريختن به دور و بر الپام بود احساس می کردم 

. م الپام تا منی های مبين رو روی کسم و اطراف کونم پخش کن

اره اون بيچ. هنوزم حشری بودم به اين سادگيها ولش نمی کردم 
ر کس چون ه. تجربه اين کارا رو نداشت و البته تقصير هم نداشت 

ی ديگه ای هم جای اون بود پس از يکی دوبار خالی کردن شل م
. ه شد مگر اين که ضخامت و طول کيرش در حد بااليی بوده باش

و واسه اين که بازم اون. کير مبين هنوز جا واسه رشد داشت 
اش حشری و آماده اش کنم کف دستمو گذاشتن رو سينه اش و باه

م همون کير خيسشو ه. ور رفتم و به ماليمت نوازشش می کردم 
حس  چقدر شل شده بود ولی اين قدر ميکش زدم که. گذاشتم دهنم 

ه بايد در يک لحظه ک.. کردم يواش يواش داره سفت و شق ميشه 
کيرش به آخر شقی می رسيد در جا اونو به کسم می چسبوندم و می 

ه به می دونستم وقتی جاشو اون داخل پيدا کنه ديگ. کردمش توش 
آخه . ه نمی خوابه و ميگه که دوستم دار. اين سادگيها نمی خوابه 

چين هم. درنگ جايز نبود . می دونستم که کير اون عاشق کس منه 
بهش  طاقباز کرده و-.. سريع اين کارو کردم که مبين دستپاچه شد 

ش تو گفتم زود باش زود باش مبين قبل از اين که بخوابه بفرست
ببين يه . اون نبايد تا صبح بخوابه . کوسم و بيدار نگهش داشته باش 
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ن در او -عمری من بچه داری کردم حاال تو بايد مادر داری کنی 
حالی که سريع کيرشو کرد توی کسم گفت يعنی مامان جون تو ديگه 

م و داشتم يه شوخی باهات می کرد. چرا پسر گلم -هوامو نداری 
ن حاال ما رو نز-اين که يه حرفی هم واسه زدن داشته باشم 

اوووووخخخخخ چی ميگی عزيز دلم اين تويی که بايد با -.. مامان 
به مادرت رحم . بزن بزن به من رحم نکن . کيرت منو بزنی 

دوستت دارم کيرتو می خوام. نکن 

ستم همين جاست تا ه. مامانت فرار نمی کنه . نترس نترس عزيزم 
اين جمله رو طوری ادا کردم که .. واسه شما عزيزام هستم 

ن فکر حواسش باشه که من هوای همه بچه ها مو دارم و فقط به اي
با مبين خيلی راحت تر بر خورد می . نکنه که من فقط به اون ميدم 

اش چون احتمال می دادم که اون می دونه که من با داد. کردم 
ون مبين جان می دونم عاشق اين سوراخ ک-. معينش رابطه داشتم 

ونده هنوز ته م. .از روبرو منو بکن . حاال کسمو بکن .. تنگ منی 
گذاشتم  پلکهامو.. های آب مبين از کوسم در حال بيرون ريختن بود 
 حس می کردم که. رو هم تا برای دقايقی به هيچی فکر نکنم 

ايد ش. روحمو از بدنم کندم و در دنيايی از آرامش سير می کنم 
در خودم  فقط يه کانون لذتو. برای دقايقی نمی دونستم که در کجام 

با  حس می کردم که يه چيزی داره به اون کانون فشار مياره و
 حرکاتش منو در آسمان هوس به پرواز در مياره تا برسم به

اريک چشامو بسته بودم و همه جا رو ت. اونجايی که دلم می خواد 
گه در همين آرامش حس می کردم که باز کمک های دي. . می ديدم 
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دمو وقتی که چشامو باز کردم و خو. ای ميشه که راحت تر بپرم 
در فضای حموم و کنار حوضچه جکوزی نما ديدم خيلی شگفت زده 

مبين کيرشو از کسم بيرون کشيده بود و در حال مکيدن و . . بودم 
؟ مثل اين که /عزيزم تو از نو شروع کردی ؟-.. ليسسيدن کس بود 

ت خوش-؟ /چيه مامان دوست نداری ؟-موتورت تازه گرم افتاده 
.. خورش ؟ چرا عزيزم ادامه بده ب/نمياد که تا اين حد هات باشم ؟

اشت باالی کوسمو چه جور با دو تا انگشتاش جمع می کرد و می ذ
ی اول با يه فشار و مکش قوی اونو تو دهنش نگه م. تو دهنش 

دفعه داشت بعد با يه شتاب ثابت اونو توی دهن حرکت می داد و ي
اون لحظه ای که ولش می کرد . که به آخر می رسيد ولش می کرد 

ونم دوست داشتم از نو شروع کنه و ا. يهو دلم يه جوری می شد 
ی که بعد رفت سراغ چند تار موی بلند.. مرتب اين کارو می کرد 

. د چند تار مو بيشتر نبو. يادم رفته بود اونا رو به خوبی تيغ بندازم 

 همونا رو ميذاشت تو دهنش و از اول تا آخرشو به نرمی می

طوری منو به هوس می آورد که دستمو ميذاشتم رو .. کشيد 
پيشونيش و اونو می دادم عقب ولی دلم می خواست که دوباره بياد 

دش يه واسه خو. چقدر از اين نرم بازيهاش خوشم ميومد .. جلو تر 
ش می دونست رگ خوابمو چه جوری تو دستای خود. پا آتيش بود 

وقتی که اون جور داشت با کسم ور می رفت . بگيره و رامم کنه 
. اش اوخ چه لذتی می داد با اين کار.. انگشتشم کرد توی کونم 

انگشت توی کونش کسمو به هيجان می آورد و کوس ليسی اون 
واست دلم می خ. کونمو می لرزوند کون و سوراخشو دو تايی با هم 

می دونم کيرشو آماده . و هوس داشتم که اون بيشتر ازم لذت ببره 
مبين منو -. کرده بود واسه اين که اونو فرو کنه توی سوراخ کونم 
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س و انگشتاتو بذار توی ک. ببوس سينه هاتو بنداز رو سينه هام 
ونه ای يه نگاه عاشق.. دوستت دارم . هواتو دارم . ولم نکن . کونم 

 سينه هاشو به سينه ام. بهم انداختيم و اون يه بار ديگه منو بوسيد 

شستشو گذاشت توی کسم و انگشت وسطی رو کرد توی . چسبوند 
.. ص چه حري.. نهههههه نهههههه همه جا رو با هم داری -.. کونم 

مه اوووووفففف مامان من همه جا تو گرفتم و تو ه-.. چه حريص 
م داره نه نههههه همه جا-چهار تايی حال می کنی . اينا رو داری 
می  ..ولم نکن همه جا مو داشته باش .. بکن بکن .. حال می کنه 

.. سر حالم کن سر حالم کن . خوام تا چند دقيقه ديگه بهت کون بدم 

. ده حس می کردم که بازم داغ و شق ش. کيرشو به پام می ماليد 

سعی  وقتی که شنيد می خوام بهش کون بدم هيجانش زياد تر شد و
داشت رضايت منو بيشتر جلب کنه ولی خودشم سر شار از هوس و 

ی و دلت بيا بريم توی آب بيا بيا هر کاری دوست دار-. هيجان بود 
شش مبين جرشش.. بکن .. می خواد با هام انجام بده بکن توکونم 

.. ن پاره پاره ام ک.. نترس . فکر کن داری کسمو می کنی .. بده 

. خوب باهاش حال کن . هوس دارم . هوس دارم . لذت ببر 

اول . همونجوری که چند ساعت پيش بهش دست می کشيدی 
م می خوام حس کنم که هنوز. ببوسش . همونجور باهاش بازی کن 

ول دوباره رفتيم داخل آب که تا ا. واست همون تازگی رو داره 
ا با يه خودمو به لبه رسوندم و باال تر کشيدم ت. کمرمون می رسيد 

کون قمبل کرده ای که به طرفش گرفتم حشرشو زياد تر کنم و اونم 
بوسه  دستاشو دور کونم حلقه کرد و ماچ و. بهم حال بيشتری بده 

می  جووووون مااااماااان تا-. های نرم و ليس زدنو شروع کرد 
.. می خورمش دوستش دارم .. حال می کنم . تونم حال می کنم 
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سرمو . اونو بازش می کرد و می دونم که حريصانه نگاش می کرد 
ببينم که به چه هوس و لذتی . گرفتم طرفش تا نگاهشو بخوبی ببينم 

يه پامو دادم عقب و کفشو گذاشتم رو . داره کونمو نگاه می کنه 
فت دلم می خواست کيری رو که تا چند دقيقه ديگه می ر.. کيرش 

توی کونم حسش کنم و از اين حسم لذت ببرم

 اينجوری حس می کردم خيلی کلفت تر از.. چه کيری شده بود 

کنی  مامان چيکار داری می-. وقتی نشون ميده که ميره توی کسم 
مال خودمه و دارم باهاش بازی می -.. خيلی شيطون شدی ها 

ست مبين بود که نتون. يهوديدم يه چيزی رو من پرت شد .. کنم 
نده صبر کن چته چقدر آتيشت ت-تحمل کنه و خودشو انداخت رومن

از . .باز خوبه که االن چند ساعته که يکسره داری منو می کنی 
و  کونمو از وسط به دو طرف بازش کرده. خود بی خود شده بود 

رد که همچين فشاری به من وارد ک.. می خواست با فشار منو بگاد 
همين تغيير . با يه جيغ بلند يه چند سانتی رو به جلو حرکت کردم 

وضعيت سبب شد که کيرش يه تکونی بخوره و تيرش دو سانت 
وم دردم کمی آر.. پايين تر بشينه و فرو بره توی سوراخ کسم 

جوووووون مبين می بينم که دوباره کسمو شکارش -. گرفت 
دلم  عزيز-چی شد من که سرشو چسبونده بودم به اونجات -. کردی 

ورد نرم و نرم و با آرامش بايد بر خ. هر کاری يه راهی داره 
سم ولی خودمونيم هر بار که می کنی تو ک.. خيلی ماليم . کنی 

از لمس دستاش متوجه شده بودم که .. انگار تازه داری منو می کنی 
اون با حس کردن کونم داره باهام حال می کنه و نخواستم دلشو 
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خيلی آروم مثل يک . مبين بکش بيرون و بذارش تو کونم -. بشکنم 
امان تا بازم خدا پدرشو بيامرزه که ازم نپرسيد م.. جنتلمن واقعی 

اين . .راهت تنگه يا خوبه و قابل عبور .. حاال کون دادی يا نه 
لی کونو هر چه بکنی درسته که راهش نرم تر و گشاد تر ميشه و

ر ب.. اون چسبندگی و لذت بخشی خودش به مردا رو حفظ می کنه 
-.  خالف کس که وقتی گشاد شد ديگه بايد يه جورايی تنگش کرد

سته عزيزم خ-. مامان بيا ببرمت توی آب اونجا خيلی حال ميده 
-.. ی کونمو هم شايد نتونی خوب ديد بزن. ميشی تو آب منو بکنی 

ديگه  .بيا بريم پسر تو منو کشتی -.. خوشم مياد . من دوست دارم 
ادم فعال برای اين مرحله ريش و قيچی رو د. چی می تونستم بگم 

ی کيری رو که به زحمت کرده بود تو کونم و تازه م. دست اون 
ن و دو رفتم که با دردش عادت کنم و حال کنم از کونم کشيد بيرو

. ف تايی مون رفتيم وسط آب ولی اين بار خيلی راحت زد به هد

طوری که انگار توپ گلف رو يه راست فرستاد که سوراخو پيدا 
زد آروم  يه خورده خودمو خم کرده بودم و اونم از پشت بغلم.. کنه 

 حاال آروم.. و با صدايی سر شار از هوس گفتم عزيزم خوبه 

؟ می دونستم که دلش می خواست در /؟ لذت می بری ؟/شدی ؟
ا با شرايط شفافيت آب می تونست کونمو ببينه و حرکت کير رو ت

. لذت بيشتری منو بگاد ولی ديگه حوصله عوض کردن آبو نداشتم 

. م پسر گلم عزيز دل-. . تازه داشتم با کيرش هم حال می کردم 

بفرستش جلو بکشش .. بچر خونش . کيرتو توی کونم تکون بده 
 بمال بمال زود باش روی.. چقدر مزه ميده .. جووووون .. عقب 

چقدر کيرش تيز شده .. خودتم حال کن .. حال بده بذار. کونمو بمال 
انگار تا روی ناف منم رسيده بود ولی می دونستم که اين جور . بود 
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تازه . ه نيست و اين جور لذت بردنا منو تا به اون حد رويايی کرد
. اد اگه يه خورده بيشتر به کيرش فشار می آورد کونمو جر می د

جوری هم  مبين اين-. حاال ديگه خيلی نرم و عاشقونه منو می گاييد 
اوووفففففففف مهسا جونم اگه بدونی که چه حالی -؟ /لذت بخشه ؟

لرزه  نوک کير تا ته يا سر بيضه من همين جوری داره می.. ميده 
ن من ماما. اين کيف داره تمام تنمو می لرزونه . و لذت می بره 

ی خوام م. االن نمی خوام تمومش کنم . دوست ندارم االن آب بريزم 
که  بمون بمون عزيز دلم تا هر وقت-.. در اين حال خودم بمونم 

نم ولی نمی دو-دلت خواست در اين حال خودت بمون و لذت ببر 
ازم ب-.. فکر می کنم آبم می خواد بريزه . چرا دست خودم نيست 

اگه خواستی خاليش کن و .. عيبی نداره هر جور دوست داری 
اين بار تا دلت بخواد می تونی منو . دوباره کيرتو بکن توی کونم 

حظه يه ل. می ترسيد کيرش اون تيزی سابقو نداشته باشه.. بکنی 
رکت ح. ديدم دستاشو مثل يه چنگک دور کمرم چسبوند و ولم نکرد 

چشامو بستم و رفتم به . و پرشهای کيرشو توی کونم حس می کردم 
 .عالم عشق و هوس تا بتونم از اين لحظه ها نهايت استفاده رو بکنم 

بم لذت جووووووون چقدر سوراخ کونم داغ شده بود و به تن داخل آ
رتو عزيزم کي-.. مبين آبشو توی کونم خالی کرده بود . می داد 

ونم همون داخل داشته باش اگه می خوای بيشتر منو بکنی و با ک
ه يکی يه خورده به انداز.. بيشتر حال کنی همونجوری داشته باش 

دو سانت به طرف عقب و جلو حرکتش بده به سکس و لذت و اون 
ر فانتزی هايی که دوست داری فکر کن تا دوباره کيرت سفت ت

ن همي. مامان چقدر اطالعات خوبی در اين زمينه داری -.. شه 
ه فکرشو خيلی زود تر و سريع تر از اون چه ک. کارو هم انجام داد 
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می کردم تيز تر شدن و دراز تر شدن کيرشو توی کونم احساس می 
 اين بار تند تر منو می گاييد و منم بيشتر کيف می. کردم 

بکن که امشب واسه ما يه شب فراموش .. بکن بکن مبين --.. کردم 
نشدنی بشه

.. ازه کير تيز و ت. داغم کرده بود . اين تيزی رو احساس می کردم 

آبو خالی کرده و اين بار کمی صبر .. آب کمی خنک تر شده بود 
د دوست داشت منو در آبی شفاف دي. کرديم تا آب شفاف تر شه 

وری اين مبين هم باالخره حرفشو به کرسی نشوند و اون ج. بزنه 
ری البته منم دلم می خواست که اين جو. که دلش می خواست شد 

ين به ياد استخر و حوض رامسر می افتادم که چه جوری مع. شه 
ف از ديدن هيکل من لذت می برد و دوست داشت منو در آب شفا

اون آب سرد تر بود و شفافيت اونم بيشتر و محيط يه زيبايی . ببينه 
ر البته به نوعی اين لذت و هوس رو می شد د. ديگه ای داشت 

يجان ولی فضای باز و جنگل زيبا يه لطافت و ه. همين جا هم ديد 
 دلم واسش تنگ شده بود. ديگه ای رو در آدم بر می انگيخت 

هر چه اونا . ظاهرا اونا داشتند تند تند حريفاشونو شکست می دادند 
و با پيروز می شدند من و مبين می تونستيم مدت زمان بيشتری ر

ين شده بودم مثل زنی که شوهرش ميره سفر و از ا. هم سر کنيم 
ميده  فرصت استفاده می کنه و خودشو در اختيار معشوقه اش قرار

ولی حسابشو بخوای من می تونستم هر سه تا پسرامو داشته باشم و 
هيشکدومشون هم حق نداشتند که به اون يکی و حتی به من 

ه ولی می دونستم ي. چون من زرخريد کسی نبودم . اعتراض کنند 
ا وقتی حس بدی بهم می گفت که يه بلبشوی عجيبی راه ميفته ولی ت

ل آب زالل کونمو داخ. . که اين اتفاق نيفتاده نبايد نگران می بودم 
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 مبين داشت از شکست نور و. . قمبل کرده و نشون پسرم دادم 

 ؟/پسرم تو داری به من فيزيک درس ميدی ؟-شکست آب می گفت 
شکست  بيا بيار اون کيرتو حاال بکنش توی کس من و يه خورده از

 نه عزيزم شکست-؟ /مامان شکست کير رو ميگی ؟-زير آب بگو 

سه وقتی کيری فرو ميره توی کس در حقيقت اين ک. کس رو ميگم 
طرف  که تسليم ميشه ولی اگه يه تفاهم و عشق دو طرفه باشه دو

ما هر دو -؟ /مامان ما چی ؟-سکس و عشق هر دو تاشون پيروزن 
منو .. عشقو با تمام وجودمون قبول کرديم و هوسو . تامون پيروزيم 

.. اب االن ديگه بايد بريم توی رختخو.. ببوس زود باش زود باش 

می خوام تا اونجايی که سرمون درد بگيره با هم سکس کنيم تو چی 
که  مامان منم دوست دارم تا اونجايی-مبين تو چی دوست داری 

تو دهنم -.. توی کونت . سردرد شديد بگيرم کيرمو بکنم توی کست 
ولی  ..اگه خسته نشده باشی .. اونجا رو هم اگه بخوای آره -چی 

هم هيچی ب-..مامان اگه سرم درد بگيره می دونی چيکار می کنم 
بوده  ميگی پشيمون شدی از اين که منو گاييدی و ميگی تقصير من

درد نه مامان کی همچين حرفی زده من قرص سر-که حالت بد شده 
ن کون تا اي.. دوباره می کنمت . می خورم و دوباره شروع می کنم 

البته چاق و الغرشو هر مدلی که .. به راهه بايد ازش استفاده کرد 
اهاش باشه و بشه بازم دوست دارم هميشه و هميشه با کيرخودم ب

ری اووووخخخخخ اوووووففففففف عزيزم با حرفات دا-. صفا کنم 
آب  چقدر کيرت زير اين.. بکن منو دوباره بکن .. آتيشم می زنی 

ن ماما-.. داره کوس منو می سوزونه .. داغه داغه .. سرد داغه 
.. نمی تونم . مامان کوس تو هم داره کير منو می سوزونه 

.. عاشقتم . آخخخخخخخ مامان جون مهسا جونم دوستت دارم 
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رت عزيزم کم-. پهلوهامو داشت و با فشار منو توی آب می کرد 
مبين بغلم -. حاال هر دو تامون فقط خوشمون ميومد -که درد نگرفته 

بذار بيشتر . بذار خوب حال کنم . منو به خودت فشار بگير . بزن 
ستای گرم خواب نمی بينم و اين تو هستی که با د. بفهمم که بيدارم 

ظه با کير داغت که هر لح. و جادويی خودت به من زندگی ميدی 
ی هر نمی دونم عزيزم بگو چيکار کرد. اونو کلفت تر حس می کنم 

شو از کير.. چی آبتو خالی می کنی بازم تيز تر و کلفت تر ميشه 
بونشو کسم کشيد بيرون و يه خورده کونمو از آب بيرونش داد و ز

يه . کشيد رو سوراخ کونم و از بغلش هم انگشتشو کرد توی کونم 
فتن اين انگشتشو هم از زير گذاشت تو کسم ديگه فقط فرياد بود و گ

خب می کنم -که مبين اگه ادامه بدی ميگم تا صبح بايد کسمو بکنی 
 بيا-.درخدمت مامان گلمه . پس کير پسرت واسه چيه . مامان 

ن نمی بريم تو رختخواب م. حاال که اين طور شد بيا بريم . بريم 
می خوام . اين جوری سر پا خسته شديم .. من تحملشو ندارم . تونم 

که  طوری حشری شده بودم. دراز بکشم و از پهلو بکنی تو کوسم 
.. بريم بريم همه جا گرمه . ديگه حتی نذاشتم خودمونو خشک کنيم 

. حاال بيا و مادرتو بساز . خودمو انداختم رو تخت با موهايی خيس 

روشن  المپ اتاقو.. زودباش بيفت روم . بيا ببينم چيکار می کنی 
ی کونم برق می زد و سفيد تر از هر وقت ديگه ا. کرده بوديم 

مامان بذار نگاش -مبين بهش زل زده بی طاقت شده . نشون می داد 
پشت  حاال نمی تونی کيرتو از همين-بذار باهاش حال کنم . کنم 

ظار من که ديگه دلم رفت و از انت. بکنی توش و نگاش هم بکنی 
 .مامان من که از سرشبی يه ضرب دارم می کنمت .. خسته شدم 

؟/مگه تو سير شدی که من بشم ؟-؟ /هنوز سير نشدی ؟
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ار پر مبين يه آهنگ عاشقونه با ريتمی تند و ماليم و شعری بسي
احساس گذاشت که سکس و هماغوشی ما رو نرم تر کنه و بيشتر 

-.. ميالد بيدار نشه -صداشو هم خيلی کم کرده بود .. بهمون بچسبه 

. به اونو اگه به حال خودش بذاری می گيره تا لنگ ظهر می خوا

ی نمی دونی که چقدر لذت م-. اون چه می دونه که داستان چيه 
هر جای  االن يه حالی دارم که به هر جام که دست بزنی و با. برم 

ز می بدنم که ور بری خيس می کنم که دارم اوج می گيرم و پروا
-.. ی نرفته پروازبه اون باال باالها به جاهايی که تا حاال کس. کنم 

می  ؟/؟ من همرات نيستم ؟/مامان داری تنهايی پرواز می کنی ؟
خواستم بهش بگم که معين هم با ماست و ميالد هم تا چند وقت ديگه 

س در مياد ولی ترجيح دادم که به لذت لحظات پر شکوه عشق و هو
ين عزيزم کونم بب.. بياااااا بياااااااا مبين -. اون دقايق آسيبی نزنم 
از طرف کون داره به . کس نازمو ببين . واسه کيرت داره می پره 
 خيلی زود و راحت تونستم بازم کيرشو.. کيرت چشمک می زنه 

دشو اون خو. بدنشو پشت تنم حس می کردم . در چنگال کسم ببينم 
دستاشو گذاشته بود دور شکمم و با سينه هام ور . بهم چسبونده بود 

. ده نهههههه نههههههه امونم ن-.رفت و بعد با موهای خيس سرم 

واش کيرشو ي. چقدر کيرت داغه اونو بذار الپام . کونم سرد شده 
ووووووويييييی -. يواش از راه چاک کونم گذاشت رو سر کسم 

..  آره عزيزم-.. کست که داغ داغه , مهسا خوشگله من .. مامانی 

واست  وقتی که حس کرده کير داغ تو داره مياد واسه ديدنش اونم
و بذاره کيرت... بذارش تو . بايد اونو بازم بسوزونيش .. بريان شده 

د بفر مايي.. بی ادبيه .. دم در وای نيسا. بره توی کسسسسسم 
مامان ازش پذيرايی می -.. خنده مون گرفته بود .. خواهش می کنم 
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حاال . من که االن چند ساعته دارم ازش پذيرايی می کنم -؟ /کنی ؟
اون ديگه . گاهی خسته ميشه ميره هوا خوری بر می گرده 

وقتی حرکت دوباره کير رو در کس هميشه . مقصرش من نيستم 
صی داغ و تشنه و حشری خود حس می کردم بازم با يه تازگی خا

ی کف دو تا دستاشو گذاشته بود باال. در حال اوج گيری بودم 
رونهای گوشتالودم و دو تا شستشو هم گذاشته بود زير کون و دو تا 

جاااااان -برشهای بر جسته کونمو به دو طرف باز می کرد 
عريف بگو واسم ت-يه دنيا منظره و عشق و صفا اينجاست .. مامان 

ی مامان بايد يه مرد باشی تا حس کنی من چ-.. کن چی می بينی 
دای ف. قربون مردم برم -. دارم ميگم و چطور دارم لذت می برم 

. رم حاال بگو عزيزم من طور ديگه ای لذت می ب. کير مردم بشم 

مامان کون سفيد و گنده تو يه چراغ -.. عشق می کنم . حال می کنم 
زی اون سوراخ تنگ و نا. اميد و هوسو در دل من روشن می کنه 

ولو که اون وسطه همون کس ناز مامان نازو می گم حفره کس کوچ
ی کنم وقتی کيرم مياد بيرون حس م, و تپل تو رو کير من پوشونده 

بيا .. بيا  اون کس تپل و اون حلقه داغ تو داره ميگه بازم بيا بازم
؟ پس /اينا رو کس من ميگه مبين جون ؟-.می خوام بازم ماچت کنم 

 مامان شيطون می-؟ /اونی که می کشيش بيرون اسمش چی بود ؟

؟ /ی ؟نازم بگو کيرت چ. آره گلم -؟ /خوای من اسم کير رو ببرم ؟
س مامان اون اگه نخواد که ک-؟ /اون نمی خواد ديگه برگرده ؟

مامان کس تو مث يه فندک با شعله ای قوی داره . دعوتش نمی کنه 
تم دستمو از الپام به کيرش رسونده گف.. کير منو می سوزونه 

حس می کنی بوی .. عزيزم اين حاال فندکه که داره می سوزونه 
کف دستاش رو پاهام تنمو لرزونده .. ؟ بمال بمال /سوختگی کسمو ؟
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اون داشت صحنه تماس کير و کسو تشريح می کرد و من . بود 
 لحظاتی بعد دستاشو گذاشت رو. همچنان در حال سوختن بودم 

رومو بر . موهای خيسم و مثل يه شونه رو موهام کار می کرد 
 عزيزم بغلم بزن می خوام ببوسمت بهت بگم-. گردوندم طرفش 

هوس  می خوام ببينمت که با تمام. دوستت دارم می خوام ببوسمت 
نت ببينمت که با چشای شيطو. و عشقت داری باهام حال می کنی 

پاهامو انداخت رو شونه هاش و . می خوای همه جامو بخوری 
کيرمو از روبرو طوری فرو کرد توی کسم که يه ضرب تا ته کسم 

و از لباشو گذاشت رو لبام و من. منو به طرف خودش کشوند . رفت 
ی نکن مبين نکن خواهش م-رو تخت بلندم کرد و بر د وسط هال 

ار مبين فش. ولی خيلی خوشم مياد .. کمرت درد می گيره .. کنم 
خيلی سنگين . زيادی به خودش می آورد تا منو رو هوا داشته باشه 

ت توی بودم ولی اون دو دستی کمرمو چسبيده بود و کيرشو به زحم
 هر کاری می کردم خودمو خيلی سبک کنم و. کسم حرکت می داد 

. اون جوری کمر منم درد می گرفت . بهش فشار نيارم نمی شد 

انگشتشو از پشت گذاشته بود رو محل تماس کير من و کس 
زم دارم ماااامااااان ماااااماااااان اووووووخخخخخخخ با-.. خودش 

ه نههههههه زود-.. بازم دارم خالی می کنم . اون جوری ميشم 
کمرت درد مياد می خوام .. منو بذار زمين بذارم رو تخت .. زوده 

يگه وقتی منو گذاشت رو تخت اين بار د.. بازم بيشتر منو بکنی 
فلفلی تر از هميشه شده بود

ود رو کف دستشو گذاشته ب.. عزيزم نکن .. اوه نه اوه نه مبين نه 
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خيلی تند . کسم و با انگشتای دست ديگه اش با کسم بازی می کرد 
 .مامان هنوز خيسه -.. اونو می کرد توی کوس و درش می آورد 

جون  مبين-انگشتاشو ليس می زد . تو اين همه آبو از کجا داری 
؟ آخه اون اين مدل شيرينی رو /داری شيرينی خامه ای می خوری ؟

نو حاال خيسی کس م. انگشتاشو هم می ليسيد . خيلی دوست داشت 
پسرم تو که اين جوری می خوری -. هم اين جوری ميک می زد 

آخه منم دل . به هوس ميفتم . دلمو می بری . من چی بخورم 
 منم. تو داری شيرينی می خوری و عسل . منم می خوام .دارم 

مان ما-؟ /؟ نمی ديش ؟/ميديش به من ؟. بستنی قيفی دوست دارم 
ی با هوس و کرشمه طور.. بذار من شيرينی خودمو بخورم بعدا 

 نگاش کردم که ديگه نتونست کيرشو از دهنم دور نگه داشته

نميشه بی احترامی . مامانو بايد دوست داشت . چيکار کنم -.. باشه 
ای کيرشو که اون شب برام کلفت ترين و دراز ترين کير ه. کرد 

دم تا اونو تا دهنمو باز کر.. دنيا نشون می داد به دهنم نزديک کرد 
يت بی انصاف داشت اذ. اون داخل جاش بدم خودشو عقب می کشيد 

با اين کارش هيجان دور سينه ها و زير کسم .. و تشنه ام می کرد 
. رم ديگه واسه يه لحظه نتونستم جلو خودمو بگي. بيشتر می شد 

ی حس يکی از اين دفعات درجا زدم ته کيرشو گرفتم دردش گرفته ب
آها حاال -. هم شده بود تا بياد در بره سر کيرشو گذاشتم تو دهنم 

 ..اوخ مامان خوشم مياد -کجا می خواستی در بری .. گرفتمش 

؟ تو کسمو می خوری حال می کنی بايد /دوست داری نکنم ؟-. نکن 
مبين نتونست سر جاش . بذاری منم کيرتو ساک بزنم و حالشو ببرم 

کاری که  بهم اجازه داد که هر. در جا دراز شد و بی اراده . وايسه 
خودم بيشتر . دلم می خواد باهاش انجام بدم و منم ديگه دريغ نکردم 
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چشامو به کير تپلش دوخته و داشتم به اين فکر می . حال می کردم 
ی کردم که تا لحظاتی ديگه همين کير رو داخل کس خودم حس م

حاال واقعا جاش . چقدر هيجان داشت سکس با پسر گل و نازم . کنم 
استی نبود که به اين فکر کنم که وقتی معين بر گرده چی ميشه ر

خم  خودشو رو من. مبين از جاش پاشد .. راستی هم فکر می کردم 
آخخخخخخ -کرد و به زحمت تونست پس گردن منو ببوسه 
االن چند .. مااااماااان دوباره دوباره بازم همون شور و همون حال 

نه .  بيشتر از سه ساعته که داريم با هم سکس می کنيم-.. ساعته 
 دوتايی مون دوست نداشتيم که اين. اون خسته می شد نه من 

درحال بوسيدن و ليس زدن به پشت گردنم با يه . لحظات تموم شه 
هام  دستش موهامو نوازش می کرد و با دست ديگه اش هم با سينه

دوست داشت با تمام . اون نمی تونست بيکار بشينه .. ور می رفت 
واقعا پسرايی تربيت .. وجود و بدن و احساسش حال کنه و حال بده 

 پر شور و پر حرارت و. کرده بودم که در سکس لنگه نداشتند 

رون کيرشو از دهنم بي. ديگه چه راحت می تونستند تامينم کنن 
 با حرکات مالشی و نر مشی اون حس. منم سخت نگرفتم . کشيد 

کردم که بازم دوست دارم که يک بار ديگه هم کير اون و کس من 
عاشقه يه خورده هم هوس و م. همديگه رو ببوسن و برن تو بغل هم 

ودشو عزيزم بگو دوست داری مامانت خ-رو با هم تر کيبش کرديم 
مامان تو هر -. پيش تو چه جوری درست کنه تا بيشتر تحريک شی 

 حاال بگو من چيکار کنم.. کاری کنی برای من تحريک آميزی 

ه منم يه جوابی مث جواب تو رو دارم ولی اگه ي-. مهسا جونم 
 شورت تنگ و فانتزی پات باشه که ورم کيرتو خوب نشون بده

.. يده بندازه توی ديد اين از همه چی واسم هوس انگيز تر نشون م
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-هر لحظه تشنه تر و پر جوش و خروش تر از لحظه قبل می شديم 

. ودم سکوت کرده ب.. مامان بگو بگو بازم بگو کير منو می خوای 

اری می خواستم ببينم اون چيکار می کنه شايدم می خواستم يه ک
ذارم مشابه کاری کرده باشم در زمانی که من می خواستم کيرشو ب

 دستشو دوباره گذاشت. توی دهنم و اون خودشو عقب می کشيد 

سم روی کسم و با مالش و باز کردن چاکش بازم داشت منو بی ح
وتايی هر چند که د. برنده واقعی ميدون امشب اون بود .. می کرد 

با هم در نهايت عشق و حال و تفاهم بوديم و اين حرفا رو با هم 
با چشايی .. ؟ ايستاده شل شدم /مبين معلومه هدفت چيه ؟-. نداشتيم 

سيدم مامان دو دقيقه پيش يه چيزی ازت پر-خمار نگاش می کردم 
اين  از. از چی مبين -؟ /جواب منو ندادی ببينم خجالت می کشی ؟

ز دهنم کير می خوام که بره تا ته کوسم و ا. که بگم کير می خوام 
شتم رو دستشو گذا.. آره بازم اونو می خوام .. ؟ زود باش /در آد ؟

ال کيرش و کف دستمو هم گذاشتم زير بيضه هاش و اونو کمی با
حيفه .. اد آورده بهش گفتم ببين اينم که داره داد می زنه کس می خو

ز هم که بخواهيم دو تا عاشق و معشوق رو يا همون دو عاشق رو ا
با .... ون تو چی مامان ا-؟ /دلت مياد مبين ؟. جدا نگه داشته باشيم 

روی  کيرش. يه حرکت رو به هم دوباره خودمونو به هم چسبونديم 
کسم قرار داشت ..

ا بازم ب. دوتايی مون دوباره افتاديم رو تخت و مبين هم افتاد رو من 
 طوری منو بسته بود به. حرکات و هيجانی ديگه امونم نداد 

ضربات انفجاری خودش که ديگه خودمو داده بودم دست اون تا هر 
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ن در اي. حال آزاد در عبوری آزاد . کاری دلش می خواد بکنه 
ی مرحله عالوه بر کردن من رو من خم شده و هر جايی رو که م

 .يواش يواش حس کردم که چشام سنگين شده . تونست می بوسيد 

 صبح زود با. زير کير پسر نازم ديگه داشتم خواب می رفتم 

نوازشهای اون از خواب پا شدم و ديگه مجبور بوديم که از هم جدا 
می  دلم. بعد از ظهرش بازم هوس کرديم که با هم باشيم . . شيم 

ز خواست زودتر اين مسئله رو که برادران در خصوص مادرشون ا
از  حق و حقوقی مساوی بر خوردارند پيش بکشم ولی نمی دونستم

. نه اينو هم می دونستم که معين شر درست می ک. کجا شروع کنم 

اين وسط مبين رو يه حد فاصل و مرزی احساس می کردم که خيلی 
نمی . راحت می تونه همه چی رو تشخيص بده و حل و فصل کنه 

ولی با صحبت در .. دونستم چه جوری موضوع رو پيش بکشم 
دت راستی مبين فکر کنم داداش ميال-. مورد ميالد شروع کردم 

يه ه آره اون فازش چيز ديگه ا-هنوز حواسش به من و تو نباشه 
 ولی هرچی باشه نميشه از دست شهوت و هوس فرار گرفت اونم

. -ط داره اون بستگی به تغذيه و آرامش و محي. حتما تمايالتی داره 

به نظر تو اگه ميالد بفهمه که من و تو با هم سکس داريم چه عکس 
فکرمی کنی اونم -. دير يا زود که بايد بفهمه -العملی نشون ميده 

چون من دلم نمياد . ممکنه دلش بخواد که با مادرش خوش بگذرونه 
انداخت  بازم يه نگاه خاصی بهم. پسرای گلمو از خودم ناراحت کنم 

می دونستم که داره به من . که دلم لرزيد و تا حدودی خجالت کشيدم 
ه من ميگه اين قدر طفره نرم و موضوع معين رو می دونه و اين ک

در اختيار  به تدريج و تمايل اونا يعنی بچه ها يا پسرا دارم خودمو
معين و ميالد داداشای منن و تو هم مادر ! مامان -. شون می ذارم 

175



من با اين که می خوام فقط با کير من حال کنی چيکار می . اونايی 
وقتی تو رو دوست دارم اونا رو هم بايد دوست داشته . تونم بکنم 

ده اشک تو چشام حلقه ز. قربونت برم بيا يکی ببوسمت -.. باشم 
تم اون قدر بزرگواری و متانت داشت و نمی خواست ناراح. بود 

کنه که اصال مستقيما به روم نياورد که من با معين خودم هم رابطه 
نمی دونی چقدر . من فدای کيرت شم عزيزم -. سکسی داشتم 

سر .. قربون اون شکل ماهت شه مامان . مامانی ازت راضيه 
اک کيرشو گذاشتم تو ی دهنم و همون يه قسمتو تا می تونستم س

با حرفای قشنگی که بهم زده بود هوس منو زياد تر کرده . زدم 
ی م. من بر خودم مسلط نيستم .. بيا بريم توی رختخواب -. بود 

مامان به ميالد هم -. می خوام که شادم کنی . بازم می خوام . خوام 
-د شده آره مامان حاال خيلی م-؟ /؟ دو تايی ؟/؟ چی ؟/بگم بياد ؟

مان يه ما-ناقال تو از کجا می دونی تو که توی اين خطها نيستی 
عزيزم داداشت که -. خورده از ماهواره می بينم و ديگه همين 

يه . مثل من . ولی از يه جايی بايد شروه کرد -هنوزتمرين نداره 
وز يه منم چند وقت قبل از اين که برسم به امر. تمايالتی داره 

. داری  مثل اين که داداشتو خيلی دوست-. حالتايی مث اونو داشتم 

وارم  اميد. من خوشحال ميشم که برادرا همديگه رو درک می کنند 
اوخ نگو -. که معين هم مثل تو باشه و سه تايی با هم کنار بيايين 

ری تر مامان با اين که تو رو فقط برای خودم می خوام و اين جو
ه خورده حاال بيا ي-. جيح ميدم ولی سه به يک هم خيلی جالب ميشه 
سه به  دو به يک و.. يک به يکشو با هام ور برو و به من حال بده 

ولی اگه اون . خيلی دلم می خواست ميالد هم بياد . يک رو پيشکش 
يعنی  .؟ چه احساسی راجع به من پيدا می کرد /ميومد چی می شد ؟
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ی از اين که من و مبين لخت رو در آغوش هم می ديد تعجب نم
؟ با اين حساب مبين می دونست که من و معين با هم سکس /کرد ؟
-؟ /کونتو می گردونی ؟.. مامان يه کمی برام می رقصی -. کرديم 

. م چشم عزيز. واقعا چه چيزا که دلت نمی خواد . اوخ فدات شم 

يه شورت پام کردم و يه آهنگ .. هر چی که تو بخوای با کمال ميل 
با هوس می  شاد گذاشتم که يه ريتم تند و ماليمو با هم داشت و خيلی

شورتمو می دادم پايين و هر جا که صالح می دونستم . شد رقصيد 
با هوس کونمو می گرفتم طرف . . اونو می دادمش باال 

.  تا می رفت دستشو بذاره روش ازش فاصله می گرفتم.. صورتش 

ديگه  اگه يه بار.. مامان مامان -. از هيجان به خودش می لرزيد 
تونی  ببينم می.. می کنم .. می کنم -.. اين کارو بکنی ميفتم روت 

ی خواست دلم م.. مامان انجامش ميدم -. اين کارو انجام بدی يا نه 
.. ه من حشری رو بازم بکن. با هوس بيفته روم . اين کارو بکنه 

هر لحظه . اين بار داغ تر از دفعات قبل رقصيدم و خودمو تکوندم 
شار با ف. اين کارو انجام داد .. منتظر فشار و پرش اون بودم 

الپا و کونمو به هم فشردم تا کيرشو که می . شورتو از پام در آورد 
ن اوووووخخخخخخخ مامان ماما-. خواست بذاره توکسم ردش کنم 
. ه اين جوری بهم خيلی مزه ميد-؟ /خودتو داری کنار می کشی ؟

يف مامان مامان مزه داره ک-؟ /فکر کردی به همين سادگيهاس ؟
با فشار می خواست دو تا قاچ کونمو به کناره ها باز کنه و .. داره 

کيرشو فرو کنه توی کسم

رده يه خورده مقاومت کردم ولی واسه اين که زياد خسته اش نک
ه تو باشم ديگه شل گرفتم و راه کونمو باز کردم تا کيرشو بکن

عزيزم هر دفعه که می کنی توش بازم تازه تازه حسش می -. کسم 
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ولی مثل همون لحظه های ا. همون احساس منو داری مامان -. کنم 
بکن  حاال که می دونی-.. که نمی دونستم بايد باهاش چيکار کنم 

عقب  دو طرف کونمو نگه داشته با.. تند تر عزيزم تند تر .. بکن 
جلو کردن خودش کيرشو می زد به ته کسم و در برگشت طوری 

آب  کيرشو به کناره های کسم می چسبوند که فکر می کردم کيسه
ديگه . .واااااايييييييی مبين مبين -. هوس منو می خواد بترکونه 

.. سريع تر . بيجون شدم . تمومش کن . ندارم ندارم . تابشو ندارم 

گه باز ا. وگرنه هفت تا همسايه اون طرف تر صدا مو می شنون 
. ممکنه فکر کنن دارم کار خالف می کنم . شوهر داشتم يه چيزی 

ند دستشو گذاشت جلو دهنم و اونو محکم به خودش فشرد و با چ
حرکت رو به جلو طوری آبمو آورد و زبونمو بست که ديگه از 
 اونجايی که می دونست کارمو تموم کرده خودش تو کسم خالی

ستم شب بعدش قبل از اين که بريم توی رختخواب ازش خوا.. کرد 
 .يه جوری ذهنشو آماده کنه . که اگه می تونه به ميالد هم بگه بياد 

ا هم راستش اولش يکه خورد با اين که من و اون در اين مورد ب
من  حرف زده بوديم ولی شايد به اين زودی انتظارشو نداشت که

مبين - بخوام از پسر سوم خودم هم دعوت کنم که به محفل ما بياد
تر اين  چه بهتر که زود. جان اين کار دير يا زود بايد انجام شه 

ه بر االن داداشت که از مسابق. مسئله رو بين خودمون حل کنيم 
ف بهتره که از اين طر. گرده يه مشکل خاص هم با اون داريم 

از .  مسائلو حل کنيم تا راحت تر با ساير مشکالت کنار بياييم
هر لذت  بايد از زندگی لذت برد و. مبارزه با سختيها نبايد ترسيد 

اين  از.. بردنی هم به همين سادگيها نيست و سختی خودشو داره 
اداششو حرفا اين قدر واسه مبين زدم که تر جيح داد پاشه و بره د
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فقط مبين جان يه جوری ذهنشو آماده کن که من ديگه -. آماده کنه 
از بس  ديگه خسته شدم. اينجا دارم باهاش ور ميرم زياد فک نزنم 

ری مي. مثل يک معلم زيست شناسی به تشريح کس و کون پرداختم 
ه داخل اينترنت يکی از اون عکسهای درشت سکسی خانوما رو ک

کس و کونش به وضوح نشون داده شده رو ميذاری جلو چشای 
ا ميالد و از تحريک پذيری کس و تنگی سوراخ کون و اين چيز
 براش ميگی و خالصه اون چيزايی رو که حس می کنی دونستنش

همون جوری که خودت خيلی چيزا رو نمی . برای يک مرد الزمه 
درسته ميالد هم هيجده رو رد کرده ولی خيلی خجالتيه .دونستی 

من . ی ببينم چند مرده حالج. آفرين پسرم . انگاری توی باغ نيست 
ر که فقط طوری اونو به هيجان بيا. به وجود تو افتخار می کنم 

مامان اگه اولش يه خورده سختش باشه و -..نتونه ازم دل بکنه و 
هر چی باشه از تو که خجالتی تر . اونش با من -خجالت بکشه چی 

نميشه به . نمی دونم در عمل مشخص ميشه -؟ /هست ؟. نيست 
. نی حاال برو برو ببينم چيکار می ک-. همين سادگی قضاوت کرد 

 منم رفتم يه دوشی گرفته و خودمو خيلی شيک و پيک و سکسی

بين کردم سکسی از اين نظر که با همون حالتی که لحظات بعدش م
 برای اولين بار منو گاييده بود ظاهر شدم با يه شورت و سوتين و يه

مو لباس خواب بيرنگ تور مانند که کل زوايای نقاط حساس بدن
ار به مبين سپرده بودم که طوری مخ داداششو ک. نشون می داد 

حمله  نگيره که به محض ديدن من بپره روم و انگار که بايد بهم
ای البته اونم بهم گفته بود که مطمئنه که ميالد هم مثل اون بر.. کنه 

 .من که با هر هيجانی حشری می شدم . بار اولش استرس داره 

اشتم و هيجان از اين که بازم يه فانتزی ديگه ای رو در تصورم د
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ورايی اون اين که يه کير ديگه می خواد بره توی کسم ولی اون ج
ت سانت که مبين تعريف می کرد کير ميالد به زحمت به پونزده سان

ودش يه بار داشت با خ-.. تو اينو از کجا می دونی -.. می رسيد 
مامان  -.؟/از هوسهاش باهات گفت ؟-. ور می رفت اونو ديدم 

ی کنی فکر نم-. چيزی هم بهم نگفت و منم چيزی نپرسيدم و نديدم 
عضی من شنيده بودم که ب.. نه -؟ /اون دوست دختر داشته باشه ؟

پسرا يی که اين جوری خجالتی ان زود عاشق ميشن و ممکنه گول 
ای شايدم از بس تو و اون ميرين سايته. -.دخترا رو هم بخورن 

سکسی و زنای لختو می بينين تحريک شده باشه و بيشتر اين 
نمی -. هورمونهاش به کار افتاده و اسپرم سازيهاشوزياد انجام داده 

بتای در هر حال اين روزا صح.. دونم مامان همه چی امکان داره 
سترس من ديگه عادت کرده بودم و ديگه ا.. ما فقط شده بود همين 

رد سرانجام ميالد و مبين وا. و اضطراب واسه من معنا نداشت 
ونستم با اين که می د. .هردو تا فقط يه شورت پاشون بود . شدند 

خته ميالد هم مث هر پسر ديگه ای شيطونه ولی اولش سرشو اندا
. ی عزيزم چته امشب ديگه می خوای دير تر بخواب-. بود پايين 

. .رفتم طرفش . ..مامان فدات . ديگه واسه خودت يه مردی شدی 

 .از همون طرف با کيرش ور رفتم . دستمو گذاشتم رو شورتش 

شق  هر چند همون اول هم تا حدودی. چشاشو باز و بسته می کرد 
ی به نظر می رسيد ولی با دست زدنهای من احساس گرمی بيشتر

می کرد و می کردم

ه ديگه ب. دستمو رو کير داخل شلوار ميالد جونم می گردوندم 
عنوان يک مادر وظيفه سنگينی بر عهده من بود و بايد تالشمو می 

ن هم ديگه م. يه آقا خوشگله . عزيزم تو ديگه يه آقا شدی -. کردم
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مه هر به عنوان مادر و هم به عنوان يک پدر بار سنگينی رو دوش
رت ميالد آروم آروم شو. چند که حاال بايد برم زير بار های سنگين 

می دونستم که چه . صورتش سرخ شده بود . رو از پاش در آوردم 
يه شرم و حيای خاصی رو در . جوری داره خجالت می کشه 

. مبين يه چشمکی بهم زد که منظورشو فهميدم . نگاهش می خوندم 

هم  ظاهرا آب بنديش کرده بود ولی چون عادت نداشت وتجربه ای
ی واسه اين که م.. در اين زمينه نداشت اولش براش سخت بود 

دونستم اون نمی تونه لباس خوابمو از تن در آره و شايد که قلقشو 
ترش  اين جوری هيجان زده. نداشته باشه اونو از تنم در آوردم 

آبدار  حس کردم که بايد يه کير. کيرش خيلی سرخ شده بود . کردنم 
می  نشون..اون تيزی و اون سرخی و آماده به کار بودنش . باشه 

ز برای داد که تا حاال با جلق زدن خودشو خالی می کرده ولی هنو
ريان بايد تالش می کردم و می فهميدم که ج. من اثبات شده نبود 

ونو دستمو گذاشتم رو بيضه هاش ا. زحمت زيادی هم نداشت . چيه 
آلتش تيز تيز شد و به حداکثر بلندی خودش . به طرف عقب کشيدم 

ا ج. يه چيزی حدود سيزده سانت می شد قابل قبول بود . رسيد 
 .احساس آرامش و خوشحالی زيادی می کردم . . واسه رشد داشت 

 ولی. از اين که اون و مبين پذيرای هم شده با هم ناساز گار نيستند 

اخالق اونو می . می دونستم که اگه معين بياد خون به پا می کنه 
ولی من نمی . اون منو فقط واسه خودش می خواست . دونستم 

ه تونستم بی تفاوت باشم نسبت به اين که دو تا پسر ديگه هم دارم و ب
از بيضه تا . اول زبونمو کشيدم روی کير ميالد . اونا هم بايد برسم 

يدم با تمام زبونم و به نوک کيرش که رس. نوک کيرشو ليس زدم 
دستاشو گذاشته بود . مثل زبون مار با سر کيرش بازی می کردم 
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تم لحظاتی بعد کيرشو گذاش.. روسرم و با موهام بازی می کرد 
ک حاال سا. روی لبام و نرمک نرمک اونو فرو بردم توی دهنم 

ر اون سرعت دستاشو رو سر من زياد ت.. زدنو شروع کرده بودم 
هنم حس خودمو آماده کرده بودم که منی ميالدو توی د.. کرده بود 

ال می اگهمی دونستم که اون هم بی نهايت داره ح. کنم و بخورمش 
ونستم کنه که ظاهرا هم همين طور بود يه لذت و آرامشی رو می ت

هنم آب کيرشو توی د, در خودم حس کنم که اگه يه ليوان پر هم 
داغ  کيرش با اين که خيلی. . خالی می کرد همه شو نوش می کردم 

. ود زبونم گس شده ب. و تيز شده بود نمی دونم چرا آبش نميومد 

ک بعضی قسمتهاش ديگه بی حس شده بود ولی يه کمی نرم تر سا
نگاه می کردم به چشاش . زدم و بعد يواش يواش سرعتمو بردم باال 

دن و ساک ز. . ببينم درچه شرايطيه که خودمو باهاش هماهنگ کنم 
وم ميک زدن از ته تا سر کيرشو ادامه داده و در يک آن فقط ز

جوووووووون جهش و پرش کيرش شروع .. کردم به قسمت باالش 
.. خشک خشک بود . فقط کيرشو توی دهنم می پروند .. شده بود 

.. ی تو می تون. تو می تونی . نهههههه نهههههه ميالد تالش کن 

مرش اين احتمال داشت به ک. حس کردم که بايد سر پا خسته بشه 
حاال ديگه . دراز کشش کردم . اونو رو تخت خوابوندم . فشار بياره 

 .کمرش رو تشک قرار داشت و دهنمو دوباره گذاشتم رو کيرش 

مهسا .  خستگی ناپذيره. مهسا تالش می کنه .. مهسا نا اميد نميشه 
دستمو گذاشته بودم رو سينه های . خودش و بچه ها شو دوست داره 
ندنو پس از چند دقيقه دوباره پرو.. پسرم و کيرشو ميک می زدم 

نم وقتی کيرش تو ده. شروع کرد ولی اين بار ديگه ولش نکردم 
.. بيشتر بيشتر بيشتر . می پريد منم سرعتمو زياد تر کردم 
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 اوووووخخخخخخخ جوووووووون اولين طعم آب کير ميالدو توی

.. ول کنش نبودم .. جاااااان . اشتباه نمی کردم . دهنم حسش کردم 

ر هر چی رو که داشت و می تونست د.. همين جور ميکش می زدم 
و فط کمی از اون.. .. اون لحظه خالی کنه ميکش زده و خوردمش 

د که خو. می خواستم لمسش کنم ببينمش . توی دهنم نگه داشتم 
رد اين که يه م. ببينمش حال کنم . لذت ببرم . خودشه کيف کنم 

. ه ميشه ديگه يه معشوقه ديگه به اونايی که باهام سکس دارن اضاف

نو يه پسر ديگه يه دوست پسر ديگه سه تا پسر با هم ولی معي
م وقتی که مطمئن شد. از اون خبری نداشتم . چيکارش می کردم 

ديگه توی لوله ميالد چيزی نمونده و ديگه هم نداره که خالی کنه 
دهنمو بازش کرده و يه ديدی به اون چند قطره ای که نگهش داشته 

د خود خودش بود جووووووون اون آب کير ميال.. بودم انداختم 
تا کسم ازم شاکی . اونو ماليدمش به کسم .. آب کيرش بود .. بود 

اون دو سه قطره رو با انگشتام فرستادمش توی .. نباشه 
 مبين جان بايد ببخشی-.. کبکم خروس می خوند .. .. کسسسسسسم 

و من  در هر حال ميالد جونم هم پسرمه. اگه حوصله ات سر اومده 
مامان راحت باش سخت نگير من و -. يه وظايفی در قبال اونم دارم 
و با -اييم خوب می تونيم با هم کنار بي. داداش اين حرفا رو نداريم 

فقط از داداش معين می . آره مامان همه با هم چه لذتی ميده -.. من 
ترسم

ز با حاال وقتش بود که به ميالد جونمم می رسيدم پسر گل و نا
ين بايد اون و مب. بايد دوباره کيرشو آماده می کردم . محبت خودم 

فره رو دو تايی با مامانشون حال می کردند و من اولين سکس دو ن
يلی حس کردم ميالد سست شده سست و خ. با اونا تجربه می کردم 
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هوس خاصی داره و اينو از نگاه و حرکاتش می . هم بی حال 
وقتی با . ولی بازم بايد شور و اشتياقشو زياد تر می کردم . قهميدم 

يقه ای اون شدت آبشو خالی کرد توی دهنم ديگه نمی شد تا چند دق
ه اون شور اوليه رو ازش انتظار داشت ولی مهسا می دونست چ

ه و اونو آتيشش بزن. جوری کارشو انجام بده و اونو حشری کنه 
. کاری کنه که واسه کس مامانش دهنش باز بمونه . حالشو جا بياره 

.. واد مثل يه مرد از مامانش کس بخ. مثل يه مرد باشه . داغ کنه 

 سکس زياد با. دست خودم نبود . من چرا اين جوری شده بودم 

اين  پسرا و اونم به صورت رويايی و اروتيک و شاعرانه منو از
کير -. رو به اون رو کرده بود و مسائلو خيلی سخت نمی گرفتم 

ين مث يه آدامس کش ميومد و به ا. ميالد رو توی دهنم داشتم 
اشت اعصابم د. سادگيها بر نمی گشت به حالت شق بودن اوليه اش 

ثل مهسا م. خرد می شد ولی من بايد حتما اين کا رو می کردم 
ش اون قدر سماجت و تال. تنسی تاکسيدو هرگز شکست نمی خوره 
حله  مامان-... مبين جان -. کردم تا باالخره کيرشو آماده کردم 

رانندگی رو خوب وارده ولی ماشين بايد داد دستش تا اونو .. حله 
 روی تخت دراز کشيده پاهامو بازش. خوب برونه و تکميل شه 

ری ببينم چه جو. کرده بهش گفتم عزيزم اين گوی و اين ميدون 
سکان کشتی فرمون ماشين رو می گيری دستت و راحت تر بگم 

ه ديگه بايد ياد بگيری کی و کجا چ. کس مامان جونتو می کنی 
زود . بعضی حرفا رو همه جا نميشه گفت . جوری حرف بزنی 

بايد بيشتر ورزش کنی بيشتر بخوری و . باش تا اين کيرت نخوابيده 
ا استراحت کنی و منم بيشتر بهت برسم تا با تحريک هورمونه

ون اين کير اگه در هم. کيرت رشد بهتر و بيشتری داشته باشه 
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تو وگرنه خود...نخستين سالهای بلوغ رشدشو کرد که کرد هيچی 
اری دوست د. بکشی خيلی بعيده که بعدا بتونه رشدی داشته باشه 

ی آره مامان جونم خيلی دلم م-کير کلفت و دراز داشته باشی 
پس هميشه اونو بفرست توی زور خونه مامانت ورزشش -.. خواد 

من فکر کنم . نرمشش بده تا منفذ های کيرت وپوستش باز شه .. بده 
و از  اين ميالد داشت شاخ در می آورد که من دارم چی بهش ميگم

ين انتظارشو نداشت که از مهسا جونش ا. چی دارم حرف می زنم 
ن عزيزم اگه بلدی حرفای سکسی بزنی بزن م-.. حرفا رو بشنوه 

امان اون وقت م-. خوشم مياد لذت می برم که اين حرفا رو بشنوم 
ن که اگه حرفای سکسی بزنم تو راحت تر به من کس ميدی و از اي

د اووووووههههه ميال-؟ /من با کيرم بکنمت خوشحال تر ميشی ؟
بغلش کرده . قربون تو پسر گلم بشم . جون می بينم که راه افتادی 

با  البته قبلش. اون کيرشو خيلی آروم کرد توی کسم . بوسيدمش 
 کيرشو گرفته سرشو به سوراخ کس چسبونده. دستم کمکش کردم 

يه تکونی به کيرش و يه تکونی به کسم داده و دو تايی رفتن تو يغل 
دم که منم ميالد مو در آغوش کشيده و اونو رو خودم خوابون. هم 

ر جای ديگه بين ما فاصله ای نباشه و جناب کير هم همون داخل د
م خودشو رو من حرکت می داد می دونست. گرم و نرم مستقر شه 

و می کرد فعال با اين کير ار گاسم بشو نيستم ولی اون داشت تالشش
موفق  و منم بايد هر کاری می کردم تا ميالد هم بتونه در کارش

کنه می تونستم به دروغ بهش بگم ارگاسم شدم دستت درد ن. باشه 
فی ولی دوست نداشتم خودمو فريب بدم و از طر. خوب حال دادی 

اين در آينده فعاليت های سکسی ميالد می تونست اثری منفی داشته 
ميشه باشه از اين نظر که ديگه شيوه خودشو تغيير نمی داد و ه
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عزيزم عزيزم مامان -. ممکن بود در يه همچين حالت ثابتی بمونه 
ونم می د. فدای اون کير تازه جون گرفته ات .. قربون کمرت بشه 

واسه امروز زياده ولی بايد ياد بگيری که چه جوری به مامانت حال 
تو هم مرد شدی قوی و کار بلد پسرم و می دونم هر قدر که . بدی 

لند تر اينو که گفتم يه کمی ب.. تجربه ت بيشتر شه بهتر هم ميشی 
. سينه هامو گرفت تو دستاش و چشاشو به چشام دوخت . شد 

تونم  مامان منم می-..کيرشو با فشار بيشتری به کسم می کوبوند 
ی دونم آره آره م-می تونم مث داداشام بهت حال بدم منم مرد شدم 

تو رو هم خوب می . من پسرامو خوب می شناسم . که می تونی 
. تو خيلی خوب می تونی . پسرم دوستت دارم دوستت دارم . شناسم 

لذت می . حس می کردم دارم داغ ميشم . داشت خوشم ميومد 
ر لذت پشت س. باالخره شوهر سوم رو هم تور کرده بودم . بردم 

-ميالد کيرشو کشيد بيرون .. لذت و عشق و حال پشت سر هم 

ی مامان وقتی تو بيداری اون واسه چ-عزيزم يه وقتی نخوابه 
تازه  .چقدر از اين حرفش خوشم اومد .. پدرشو در ميارم . بخوابه 

؟ کس ليسی رو شروع /مگه من می ذاشتم که کيرش بخوابه ؟
ی جوووووووون چقدر با هوس و با لذت کس مامانو ميک م-.کرد 

 زبون و.. هر کی ندونه فکر می کنه تمرين کردی ! کلک . زنی 

لب و دندوناشو طوری با هم هماهنگ کرده بود که يکی از بهترين 
حالتهايی بود که از ميک زده شدن کسم لذت می بردم

خوبه . وای ميالد عزيزم چه با انرژی داری منو سر حالم می کنی 
ه تر دهن داغ و کس داغ من ي. عاليه بهتر از اين نميشه .. خوبه 

اه کيب سوزانی رو درست کرده بودند که نمی دونستم از کدوم ر
حس کردم که . بخور ميالد بخور خيلی کار داری خيلی -. ادامه بدم 
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م اين بهترين راهيه که در روز اول می تونه منو به ار گاس
سرو چونه شو در دستام گرفته و اونو با کسم تنظيمش می . برسونه 

رو  هر جا که اثرشو بهتر می دونستم می گفتم که اونجا. کردم 
بيچاره . لحظه به لحظه نقطه حساس من عوض می شد . ميک بزنه 

 .فکر می کرد چرا مادرش اين جوری شده . خودش گيج شده بود 

تر قسمت باالی کسمو که ميک می زد اثرش بيش. چيکار می کردم 
همين  همين. ميالد همين جا رو داشته باش -. از جاهای ديگه بود 

فقط خودت کارت .. همين جا رو بچسب ولش نکن . خيلی عاليه 
با اين .. ..بيستی بيسته .. بيسته ووووووييييی ووووووويييييی نه نه 

حسم با . . حرکات من اونم سرعتشو زياد تر کرده ول کنم نبود 
سمش پرشهای رو به جلوش نشون می داد که هر لحظه امکان ار گا

دو دستی چسبيدم به موهای سر ميالد و . هست و همين طور هم شد 
است فقط کسمو اون جوری که دلم می خو. نمی ذاشتم تکون بخوره 

. يزه جوووووون داره مياد داره می ر-.. به لب و دهنش می ماليدم 

بايد با  فقط يادت باشه. اوخ ميالد دهنت درد نکنه دستت درد نکنه 
راده هر وقت که ا. . کير خودت هم منو رو براه کنی تنظيمم کنی 

م مامان حاال بگو از-.. کنی با هر نقطه از بدنت بايد منو رديفم کنی 
دای مامان ف. سه تا پسر دارم يکی از يکی گل تر -.. راضی هستی 

ال تر کير ميالد در ح.. دلم واسه معين تنگ شده . هر سه تا تون 
ن جوری که با اين که هنوز به اندازه ای نبود که بشه او. کيدن بود 

دلم می خواد باهاش حال کنم ولی دوست داشتم اونو فرو کنه توی 
ه بايد باباز کردن پاهام به دو سمت اون کامال متوجه شد ک. کسم 

مجبور شدم پاهامو به دو طرف زياد کش بدم و تا . . چيکار کنه 
يرش اونجايی که می شد زاوبه رو زياد کنم چون در زاويه تنگ ک
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 به گوشه های پام بر خورد می کرد و راه برای ورود به کس

مين ه.. مامان مامان -. ولی چه داغی دلچسبی داشت . مناسب نبود 
ده تا بشمار  ..ميالد چند تا بزن حال کنم بعدا -م االن می خواد بياد 

ين پسر حرف گوش کن من ا.. و بعدا اگه دلت خواست آبتو بيار 
روح من با آب تازه او . چه حالی کردم .. مادر فداش . کارو کرد 

هنوز سر مست از ار گاسم . تازگی و نشاط ديگه ای پيدا کرده بود 
ونو موقتی ميالد کيرشو از کسم بيرون کشيد ا. مست مست . . بودم 

دوست داشتم دوباره بهش حال بدم و . در جا فرو کردمش توی دهنم 
ی يه کم. تا حدودی کيرشو به قبل از وقت خالی کردن برسونم 

دم و بايد حريص ترش می کر. بهترش کردم ولی هنوز اول راه بود 
هر .  تا می تونستم يه کارايی می کردم که کيرش بيشتر رشد کنه

که خيلی  مال باباش. چند بيشتر پسرا از اين نظر به باباشون ميرن 
يرش ولی همون معين فکر کنم توی اين سه نفر حالت ک. خوب بود 

. می داد  و اين که به يه رشد قابل قبولی برسه بهتر از بقيه نشون

-. در هر حال زود بود که راجع به اين کير ها قضاوت داشته باشم 

وام می خ. مبين پسر گلم می دونم خسته شدی دراز بکش بيام روت 
اين مدل  يواش يواش بايد با. دو تا به يکی با مامانتون حال کنين 

. ياييم ما سه تا بايد خوب با هم کنار ب. سکس هم آشنا شين ديگه 

ون ا. عزيزم اين حرفو نزن -معين يه خورده بد اخالقه : ميالد 
. به باباش عادت داشته . . درساش سنگين تره . خسته هست 

 نبايد اين جوری در. خاطرات زيادی از اونو در ذهنش داره 

. دوستش داشته باشين . هر چی باشه داداشتونه . موردش فکر کنين 

. م مبين طا قباز رو تخت دراز کشيده بود و من رو کيرش نشست

تم از اون طرف از ميالد خواس. خيلی راحت کيرش رفت توی کسم 
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يه  .دستمو از پشت به کيرش رسوندم . که از پشت بکنه تو کونم 
ش عزيزم يه کاری کنی که دو سانت اول-. خورده سفت شده بود 

گه هم نشد بره توی کونم بقيه رو می تونی با فشار بفرستی داخل و ا
به چيزای خوب و فانتزيهای سکسی فکر کن کيرت کمی شق تر 

-اری مامان تو اين تجربيات مردونه رو از کجا د: مبين .. ميشه 

ی اين دو سه روزه وقتی که زيادی باهات حال م-؟ /چطور مگه ؟
ن که خب ديگه م-.. کردم و کيرم شل می شد از اين فکرا می کردم 

ای  جز بابای خدا بيامرزتون و با شما پسرای گلم با کس ديگه
د ته ميال. حتما از زبون عزيزام يه چيزايی شنيدم ديگه . نبودم 

اين کيرشو در دست گرفته بود و سرشو به سوراخم چسبونده بود و
 قدر باهاش ور رفت تا سر کيرشو کرد توی کونم که هر لحظه

اجت از سم. امکان در اومدنش بود ولی با اين حال ول کن نبود 
تا . د باالخره کيرشو تا نصفه توی کونم جا دا. اون خوشم ميومد 

دو تا . چه صفايی داشت . شد .نصفه که ميگم شش هفت سانتی می 
حال  .سه تايی چقدر خوش بوديم . کير داشتند بهم حال می دادند 

چه مزه ای می داد. کردن از اين بهتر نمی شد  .

کس آخ که تنوع در س. يه مدل لذت خاص . يه احساس تازه و جديد 
يه دريچه ای از دنيای روشن فردا رو به . چقدر به آدم آرامش ميده 

ابو يعنی واسه همينه که خيلی از زنا ت.. روی آدم باز می کنه 
م زندگی ه. شکنی می کنن و به دنبال عشق و حال خودشون ميرن 

ای اون زشت و هم زيباست و اين ماييم که بايد به دنبال زيباييه
 .از هر چی که می تونيم لذت ببريم نهايت استفاده رو بکنيم . باشيم 
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ولی با . حتی مالک خودمون . بايد حس کنيم که مالک هيچی نيستيم 
حس  همه اينا گاهی وقتا طوری از لحظه هامون لذت می بريم که
اشته می کنيم اون لحظه ها رو برای هميشه و تا ابد می تونيم د

ی احساس تملک م. باشيم اونا رو واسه خودمون جاودانی کرديم 
حظه کنيم نسبت به اونايی که ما رو به اوج هيجان رسوندن و ل

و  هامونو پر از شادی کردن و من فکر می کردم که مالک مبين
. ن ميالدم و اون دو تا کيری که دارن به کس و کونم صفا می د

هم . م چون به هيچی ديگه فکر نمی کردم و نمی خواستم که فکر کن
م هم واسه هر کدو. از کس دادن کيف می کردم و هم از کون دادن 

ولی کسم بيشتر منو به هوس . يه جوری خودمو خوش می کردم 
مين پسرا پسرا ه-.. می آورد و لذت رو در تمام تنم پخش می کرد 

های حواستون باشه کير. . مامانتونو بلرزونين . جور آتيش کنين 
دستای ميالد .. . لذت بدين عشق بدين . جانانه و آبدارتون درد نياد 

هميشه -؟ /مهسا جونم هميشه بهم ميدی ؟-. رو کونم کار می کرد 
و به شرطی که يه پسر خوب و با اخالق باشی و درسات. هميشه 

به حقوق سايرين احترام بذاری و با داداشات کل کل . خوب بخونی 
ل و ناز اگه به شما پسرای گ. نکنی و هوای مامانتو هم داشته باشی 

. دارم  دوستتون دارم دوستتون. و دوست داشتنی ام ندم به کی بدم 

ن جای ولی ماما-.. يه دری به روم بسته شد ولی سه تا در باز شد 
ضی می شد فکر می کنی اون اگه االن زنده بود را. بابا واقعا خالی 

. کنم  نه مبين جون فکر نمی-.. که ما چهار تايی باهات حال کنيم 

ين خود در هر حال ا. قسمت بود . اصال کار به اينجا ها نمی کشيد 
يش سر حاال اگه يکی از پ. ما آدما هستيم که سر نوشتو می سازيم 

-.. نوشت ما رو می دونه دليل نميشه که اراده ما درش دخيل نباشه 
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خب بچه ها -.. مامان حاال داری مثل معلم دينی ما صحبت می کنی 
يه دور کونمو گردوندم . ادامه بدين االن وقت رسيدگی به دنياست 

طوری که دو تا کير يه پيچشی داخل کس و کونم داشتند که يه حال 
البته پسرای گلم حتی به وقت سکس و حاال هم که -. خاصی بهم داد 

. ی کنين دارين منو می گايين می تونين دين و دنياتونو با هم قاط

وس و ه. اين جوری هم بيشتر حال می کنين و هم بيشتر حال ميدين 
ی اصال گاه. دو تا کير رو با هم خوردن منو بلبل زبون کرده بود 

و رو مبين در حال بوسيدن دستاش. نمی دونستم که دارم چی ميگم 
د جون ميالد ميال-. سينه هام گذاشته بود و باهاشون حال می کرد 

ير از حرکات دو تا ک.. هر جور دوست داری به کيرت فشار بيار 
از اين که يک تازه وارد ديگه هم داره به من . عجيب لذت می بردم 

ا اين هيچ آرام بخشی نمی تونست ت. حال ميده خيلی خوشحال بودم 
که اين دو تا کير حسابی بهم جون داده . حد واسم آرام بخش باشه 

شده بود  کير هر دو شون داغ. بودند و هنوزم در حال فعاليت بودند 
ساس حتی داخل سوراخ کونمم اح. و کس منم داغ تر از کير اونا 

نو دلم می خواست دو تايی شون کيرشو. گرمای مطبوعی می کردم 
ره ار ولی هوس داشتم که دوبا. در می آوردند و منو می ليسيدند 

 خيلی ولی هيچ چيز نشد نداره من. خيلی سخت بود . گاسم شم 

رکورد سه با ر ار گاسم در سه ساعت داشتنو واسه خودم ثبت کرده 
کس  عزيزم مبين سقف-ولی . بازم می تونستم بازم می شد . بودم 

بتر . منو بتر کون . نذار بجنبم . نذار تکون بخورم . منو آتيش کن 
دو تايی تون بيکار . ميالد تو هم ور برو با هام . داغونم کن . کون 

دستتون پاهاتون لب و دهن و زبون و . با تمام وجودتون . نشينين 
اشق دندونتون هر جوری که می تونين نشون بدين که بهترينين ع
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حشری  ترينو پر هوس ترين و بهترين پسرا برای يه مامان تشنه و
. داره که وقتی شما پسرای گلشو داره به هيچ مرد ديگه ای نياز ن

منو بردن به , بااين حرفام حس کردم که دو تايی شدن دو تا بال منو 
اهی جايی که انتهاش معاوم نيست و اگه گ. آسمون اليتناهی هوس 

فکر می کنم که به آخرش رسيدم بازم واسه ساعتی بعد می بينم که 
ونم هنوز حس می کنم که بار ها و بار ها می ت. هنوز اول راهم 

برسم به اونجايی که خيلی ها . برم به بی نهايت و بر گشت کنم 
ی فدا. جوووووووون بچه ها ی با حال من -.. آرزوشونو دارند 

عاشق هر دو تاتون هستم می ميرم . جفت کير هاتون بشه مادر 
واست ميالد وقتی به پشت پاهام دست می کشيد دلم می خ. براتون 

. شد  کسم طوفانی می. از خوشی زياد خودمو به در و ديوار بزنم 

هر دو تاتونو دوست . دلم می خواست مبين اون طوفانو آرومش کنه 
ون فدای معين ج. هر سه تا رو . کير هر دو رو می خوام . دارم 

. نه آخ مادر به قربونش اگه بر گرده چيکار می ک.. خودمم ميشم 

کنيم چه خوب می شد همه با هم با آرامش می تونستيم عشق و حال

اره از ميالد د. ولم نکنی ها . ميالد دستات داره روبراهم می کنه 
پس :  ميالد-باال هوسو به همه جام پخش می منه و تو از پايين 

مامان خوشگلم به من بگو اين دو تا کالف سر در گم هوس کجا 
به هم  مامان مامان عزيزم اونا سر کس-. همديگه رو پيدا می کنن 

 بوی سرخ شدن و سوختگی. بچه ها کسم آتيش گرفته . می رسند 

 من فقط بوی خوش کس رو حس: ؟ مبين /اونو احساس می کنين ؟

تر  خيلی خوشم ميومد بچه هام يکی از يکی احساساتی.. می کنم 
اومد بعدا  يادم مياد وقتی قلوی سوم يا پسرسوم به دنيا. شده بودند 

از اين که چرا يکی از اينا دختر نشده تاسف می خوردم ولی بعدا از 
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پسر  دختر و. ترس اين که خدا قهرش نگيره گفتم که عيبی نداره 
ی حاال سه تايی شون داشتند به من حال م. چه فر قی می کنه 

.  اگه يکی دختر وسطشون بود چه جوری می شد حال کنم. دادند 

حساب دختر از پسر جدا . تازه دل نداشتم دخترمو وارد معرکه کنم 
ار مثل اين که کير های دو تا پسر گلم کمی فکرمو از ک.. بود 

ميالد و مبين رون و کونمو با مالشهای خودشون آماده . انداخته بود 
دوست  کردند تا از کيرشون به خوبی پذيرايی کرده و هر چقدر که

ه هم يکی جلو بدنمو می بوسيد و يکی ديگ. دارن بهشون حال بدم 
حرکت جفت کير .از پشت لبشو قرار داده بود رو کمرو شونه هام 

م دل. هاشونو به خوبی داخل سوراخ های گرمم احساس می کردم 
بايد با . می خواست کيرشون تيز تر و دراز تر و کلفت تر می شد 

رای ولی اين کيری که االن داشت ب. ميالد بيشتر کار می کردم 
ر فشار کمی بهش وارد می کرد ولی کي. کونم خيلی مناسب بود 

تی وق. معين هروقت که منو می کرد کونی برام باقی نمی ذاشت 
وارد کونم می شد انگاری می خواست از درون و بيرون منو 

بهترين کار برای اين که ار گاسم شم اين بود که تمرکز . بترکونه 
پسرا اگه ديدين حرفی زدين و مادر -. بگيرم و به هيچی فکر نکنم 

به دل نگيرين و ازم . . جوابتونو نداد بدونين که در عالم خودشه 
دامه بدين ناراحت نشين حاال پسرای گلم که مامان فدای کيرتون شه ا

ست اگه دو. و دست از گايش تند من بر ندارين تا آخرشو برين 
اشق ولی حواستون باشه مهسا جونتون ع. دارين ايف و اوف بکنين 

حاال حال بدين تا ماددر . اينه که کير شق شده باشه تو کس و کونش 
ان با مام-. ببينه تا چه اندازه می تونه رو پسراشون حساب کنه 

کز تمر. .. منم با همين کير جالت ميدم -همين کير صفات ميدم 
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س کير مبين که از همون شروع و لبه بيرونی ک. شروع شده بود 
ب کير ميالد هم به عنوان صاح. . داشت آتيشم می داد تا به آخرش 
بازم رفتم توی . چشامو بسته بودم . دوم کونمو بسته بود به رگبار 

مهسا فقط به اونا .. حرمت دو تا کير .. کير لذت دو تا کير .. حس 
ز اين به لذت و حال کردنی که اين ماهها زندگی تو رو ا. فکر کن 

طوری که حس می کنی هر گز بدون کير . رو به اون رو کرده 
گه ا. نمی تونی زندگی کنی و راستشو بخوای همين طور هم بوده 

مبين دارم  ووووووييييييی-. کير بابام نبود که من به دنيا نميومدم 
راز پس ميفتم دارم از حال می رم طوری رو کير مبين و خودش د

خودمو دور کير مبين می . شدم که کير ميالد از کسم اومد بيرون 
مبين آب می -.. گردوندم تا لحظه های ار گاسمم ادامه داشته باشه 

لی نمی تونست کيرشو حرکت بده و.. مامانت آب می خواد . خوام 
ديگه نای . ديگه دست خودش نبود آبشو سر بااليی ريخت توی کسم 

نم ميالد جون می دو-..فقط داشتم حال می کردم . حرکت نداشتم 
بده  دراز کش سخته ولی همين جوری بذار توی کونم و به من حال

يعنی همين جوری که خوابيدی بذارم توی -. تا لذت ببرم 
فعال از رو کير مبين جون نمی تونم . آره همين جوری -؟ /کونت ؟

ور اين ج. دارم حال می کنم . حسم می ريزه به هم . تکون بخورم 
ه کون گنده من طوری بود ک. عشق و حال کردنا رو دوست دارم 

د اونو می کير نقلی ميالد در اون حالت سختش بود که اونو بکنه باي
به  يه خورده کونمو. آورد باال و به پهلو ها بازشون می کرد 

-. ه صورت قله ای در آوردمش تا سوراخ کونمو بهتر بتونه ببين

. ی حاال می تونی راحت به کونم حال بد. حاال بکن توش عزيزم 

وب ميالد جون خ-.. لباشو چسبوند بهش . سرشو انداخت رو کونم 
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ونه خ. می دونی و واردی که مامانت چه جوری بيشتر حال می کنه 
س زندگی من شده بود کون دادن و ک. رو کرده بوديم باغ بهشت 

ستم ولی به خوبی می دون. دادن و لخت تو بغل پسرام سکس کردن 
ت عشقی که صميمي. که اين سکس و لذت بردنها با عشق همراهه 

من  من ديوونه بچه هام بودم و اونا عاشق. رو به دنبال داره 
ن کير بميرم واسه او. اوووووخخخخخخ ميالد ميالد ميالد -. بودند

که  چقدر آرومم می کرد احساس حرکت کير در کونی. ناز و نابت 
د دستاش رو کونم کار می کر. زير کير پسرش قرار گرفته بود 

ده خودشو انداخته بود پشتمو شونه ها و گردنمو غرق بوسه کر
. چقدر زود ميالد جون چقدر زود تو کون مامانت آب ريختی -. بود 

ر کي. چرا مامان خودش اومد -.. دوست نداشتی بيشتر حال کنی 
مبين از کسم بيرون زده بود و منم يه حرکتی به خودم داده دو تا 

رار پسرامو بغل کردم و با يه لب به لب سه تايی در کنار هم ق
گرفتيم

.. خستگی در کنين . خب پسرا حاال ديگه بايد برين استراحت کنين 

من هنوزم دلم می خواد باهات . مامان من هنوز خسته نشدم : ميالد 
ل کنم بازم اون جوری که دوست دارم باهات حا. باشم کنارت باشم 

.. يه دستی به کيرش زده گفتم عزيز دلم ببين اين کير حاال شل شده 

خوبه ديگه دوباره منو کردی ولی اگه بخوای سه باره فرو کنی فعال 
بازی  اگه يه خورده باهاش. مامان ميره ميره -. نميره توی کوسم 

راحت ببين چی ميگم وقتی مامان ميگه است-. کنی بازم سفت ميشه 
ز تازه معين هنو.. مامان راست ميگه ميالد -.. يعنی استراحت 
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-.. ميشه  اون اگه بياد معلوم نيست چه الم شنگه ای به پا. نيومده 

حاال دو تايی . بازم خوبه مبين جون که تو داداشتو خوب می شناسی 
.. بين اگه سختتون نيست يه امشبو می تونين بيايين پيش من بخوا

هردو شون طوری ذوق زده شده بودند که از خوشحالی نمی 
وش اولين کاری که کرديم سه تايی رفتيم د. دونستن چيکار کنن 

بی پسرای خوب من دو تايی شون با يه مشت و مال حسا. گرفتيم 
تنمو داغ داغ کردند و پس از يک صابون مالی جانانه و ور رفتن با 

تاق رفتيم توی ا. کسم دوباره تحريکم کردند خوابم گرفته بود 
باشه  بچه ها خيلی دلم می خواد و هوس دارم ولی يادتون-. خواب 

تونه  در سکس مهم ترين عاملی که آدمو سر پا نگه می داره و می
از لحظه هاش لحظه های شيرينی بسازه اينه که آدم خسته نباشه و 

ر ميرين خوابش نياد من خوشم مياد لذت می برم از اين که با من و
: الد مي. ولی از اين که نمی تونم باهاتون همکاری بکنم سختمه 

ش من و دادا. قرار نيست شما کاری بکنی . عيبی نداره مامان 
يلی خ. فقط بچه ها بهم فشار نيارين -. خودمون باهات ور ميريم 

يده و نرم و با احساس باهام حال کنين تازه اينجوری بهم کيف م
وی فقط چهار تا دستو ر. بی خيال چشامو بستم . راحت می خوابم 

ز ا. کون و کمر و سينه هام حس می کردم و گاهی هم روی کسم 
کنن بس خوشم ميومد چند بار نزديک بود ازشون بخوام که منو ب

بيدار  وقتی از خواب. ولی مگه فر دا رو از دستمون گرفته بودند 
شدم ديدم دو تايی شون از دو طرف منو بغل زده و چه ناز گرفتن 

. رسيد  کوچولو به نظر می, در حالت خوابيده کير ميالد . خوابيدن 

احت ولی می دونستم که اگه چند بار ديگه ازش کار بکشم خيلی ر
. . رسونم می تونم اونو به اون اندازه ای که استعداد رشدشو داره ب
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ی که با يه احساس لذت و آرامش زير پوست تمام بدنم وسبکی خاص
. بودم  از حال کردن با دو تا کير نصيبم شده بود شبو سپری کرده

د خيلی حاال من دلم می خواست که با اونا ور برم ولی دلم نميوم
يالد و ولی با اين حال يه دستمو گذاشتم رو سينه م. خسته بودند 

. م خيلی آروم نوازششون می کرد.. يکی ديگه رو رو سينه مبين 

 ديدم هر دو تاشون خوابشون. دلم می خواست بيدار می شدند 

سنگينه ديگه ادامه ندادم ولی وقتی که چشامو بستم حس کردم لبای 
ايی شون دو ت. ميالد رو لبام قرار گرفتم و دهن مبين رفته رو کسم 

با يه هماهنگی خاصی چشاشونو باز کرده بودند و اعالم کرده بودند 
ی خواست اين ميالد هم خيلی دلش م. که ما بيداريم آماده پيکاريم 

خواست  خودشو تو دلم جا کنه هر چی رو که تو فيلما ديده بود می
يه روزه رو من پياده کنه و نشون بده که مرد شده و می تونه کاری 

امانشون شايد از اونجايی که م. کنه که مامانش متکی به اون باشه 
بايد عدالت بين سه نفررو رعايت می کرد اونا هم از يه زاويه ديگه 

شونو قصد داشتند لياقت خود شونو به مادرشون ثابت کنند و خود
داشت . ميالد نوک زبونشو بين دوتا لبام ماليد . توی دل من جا کنن 

دهنم و  زبونشو فرستاد داخل. عالمت می داد که لبامو بازشون کنم 
ه مبين چقدر از اين کارش خوشم اومد وقتی ک. با زبونم بازی کرد 

 تا می. هم با ليس زدن کسم مکمل اين لذت بخشی اون می شد 

خواستم به مبين بگم که می تونه کيرشو بکنه توی کسم ديدم که حاج 
 نياز به ای بابا اينا اصال. آقا خود کار شده کيرشو کرده توی کسم 

. ولی ميالد چرا لباشو از رو لبام ور داشته . دستور گرفتن ندارن 

م همچنان همراه با گاييده شدن توسط مبين خيلی حال می داد که اون
چه . آههههههه مبين -..حواسم بود به کسم . در حال بوسيدنم باشه 
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ديگه نتونستم حرف بزنم چون حس .. شيطون با مزه ای هستی 
ام قرار کردم که لبای ميالد که خيلی کلفت تر به نظر مياد رو لب

ای . د گرفته ولی انگاری به هم چسبيده و يه سره شده باز نمی ش
با  خيلی خنده ام گرفته بود که ميالد.. کير بود . بابا اين که لب نبود 

فرو کردن کيرش تو دهنم ديگه اين اجازه رو هم بهم نداد که بخندم 
مهسا مهسا تو چت شده . ولی از درون در حال خنديدن بودم 

مامان -حاال ديگه تو دهنی می خنديدم .. زندگيت شده کير و کيری 
و با دست بهش اشاره می زدم که با اين کيری که ت. . چت شده 

؟ /مامان کيرمو از دهنت در آرم ؟-.. دهنمه چه جوری جوابتو بدم 
ر ولی با اين چند با. بااشاره دست بهش گفتم نه الزم نيست 

. ارضاشدنش ديگه خيلی راحت کيرش توی دهنم مانور می داد 

مبين هم که ديگه از اون پايين مشغول بود

ين ا. دلم می خواست به هر دو تا کيری که توی تنمه فکر کنم 
ولی به همون . جوری هم تمرکز داشتن يه خورده سخت بود 

صورت که مبين داشت کيرشو می کرد توی کوسم و می کشيد عقب 
خوب  پس از يک خواب. . ميالد همون کارو با دهنم انجام می داد 

وون حسابی می چسبيد که من اين جوری خودمو در اختيار دو تا ج
 يکی از يکی بهتر و نمی شد گفت. تازه نفس و شاداب بذارم 

.  . .ولی از نظر سکس قدرت مبين بيشتر بود . کدومشون بهترن 

ونا بدم که کير ميالدو از دهنم در آوردم و خواستم يه پيشنهادی به ا
بچه ها اگه دوست داشته باشين -. زده بود به سرم . بيشتر حال کنيم 

ی يکی منو سر و ته يکی کنين و هرکدومتون کيرتونو فرو کنين تو
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گردنت درد می . مامان اين جوری خسته ميشی -. از سوراخام 
ر به کون به هوا و س. خيلی حال ميده زياد طولش نمی ديم -گيره 

طرف زمين مبين کرد توی کسم و ميالد هم کيرشو فرو کرد توی 
رکت چقدر می چسبيد دو تايی با هم کيرو به طرف داخل ح. کونم 

ميالد ميالد يواش تر کونمو -. می دادند و با هم می کشيدند بيرون 
اد تر دعا می کنم يه نموره ای گش. هنوز کون مامانت تنگه . بکن 

. گناه دارين . شه تا هم من راحت تر شم و هم شما بيشتر کيف کنين 

ی هر جور, مامان قربونت شم من -. چيکار کنم دست خودم نيست 
اصال می خوای کيرمو از توی کونت در آرم تا . که تو راحت تری 
شته ناز نکن ميالد من که خودم می دونم تو ک-.. کمتر درد بکشی 

دستی  خوبی اين حالت در اين بود که چهار. مرده کون مهسا جونی 
ا بچه بچه ه-. کون و کپل منو در اختيار داشته چنگش می گرفتند 

ش دست شما به. اون کون تپل مامانتونو . ها خوب فشارش بدين 
ه تر مامانتونو کون گند. تحريکش می کنه . حال ميده . جون ميده 

اگه دوست دارين کونم گنده تر شه بگين که برم ورزشهای . می کنه 
 .البته نظر اون داداش شما هم شرطه .. مخصوصو امتحان کنم 

وشگل ديگه من بايد برای سه تا پسرام يا همون سه تا شوهرام خ
خت خيلی س. دو تايی شون سرشونو خم کرده تا کونمو ببوسن . شم 

راز مبين که دستشو د. بود به زحمت يه زبونی زدند ولی نميشد 
ود کرد طرف سينه هام و در حالی که کيرش به ته کسم رسيده ب
-.. دستاش رو سينه هام قرار گرفته و اونا رو چنگشون می گرفت 

فکر نمی کردم يه روزی اين قدر . آههههههه پسرا پسرای عزيزم 
- .وابسته به شما شم که در خواب هم نتونم از شما دل بکنم 

-. م هميشه باهات حال می کني. هيچوقت تنهات نمی ذاريم مامان 
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فقط واسه اين نباشه که مهسا . منم هميشه بهتون حال ميدم بچه ها 
اشتن همه چی با عشق و دوست د. جونتونو واسه اين کارا بخواين 

در حرکت بعدی اونا کف دستاشونو گذاشته . و احترام لذتش بيشتره 
. خلش بودند دور و بر همونجايی که کيرشونو فرو کرده بودند دا

االی مبين دو تا لبه های کوسمو به دوطرف باز کرده کف دستشو ب
وی ميالد هم يه انگشتشو گذاشته بود در قسمت ر. کسم می کشيد 

کيرش  سوراخ کونم و از کناره ها سعی داشت يه انگشتشو در کنار
-اوووووههههههه اووووووهههههه -. بکنه توی کونم 

 مامان با-.. جوووووووون مااااامااااان حال کن با کير مبين حال کن 

آرررررررره آررررررررره -کير ميالد هم حال می کنی 
ا ب.. کسسسسسسم با کير مبين حال می کنه کونم با کير ميالد 

رمم همين جا هم می مونم و می شينم و س. هردوتون حال می کنم 
. مبين تند تر تند تر . بايد سر حالم کنين . به طرف زمين ميذارم 

زود باش . بايد ارضام کنين . کسسسسسم خيلی می خاره خيلی 
-. نم مامان من چيکار کنم بگو چيکار می تونم بک: ميالد . مبين 

ميالد -. . آتيش کنين . نمی دونم يه کاری بايد بکنين که بترکونين 
يی تون البته دو تا-. بگو چيکار کنم -؟ /عزيزم يه کاری می کنی ؟

کنين يه وقتی فکر ن. جا واسه حرکت هم بذارين . بايد همت کنين 
دو تايی تون يه جوری با هم کنار . که مهسای شما کسش گشاد شده 

يرشو ميالد جون وقتی ک. بيايين و کيرتونو فرو کنين توی کس من 
وی از توی کونم بيرون کشيد می تونه جاش انگشتشو فرو کنه ت

هرچند ميالد کيرشو از کنار کير مبين . کونم همين کارو هم کردند 
. بزحمت فرو کرد توی کسم ولی به من يکی که خيلی حال می داد 

زديک تر مبين بايد با سرعت بيشتری منو می گاييد تا به ار گاسم ن
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توی  کير ميالد يه حالت دکوری رو. همين کارو هم کرد . می شدم 
کسم داشت ولی حسش می کردم لمسش می کردم همون برام کافی 

. ده انگشتتو بيشتر توی کونم حرکت ب. ميالد جون فدات -.. بود 

خ اوووووووخخخخخخ. خوشم مياد با سوراخ کونم بازی بازی کن 
تون دوست. . چه مزه ای داره اگه بدونی چقدر دارم کيف می کنم 

شما دو تا پسرای خوش کير و خوشگل . دارم دوستتون دارم 
 مبين هم انگشتشو دور کسم و روی چوچوله ها حرکت.. خودمو 

 يه فشار قوی می خواست تا. گردنم درد گرفته بود . می داد 

کش دراز ب. مبين کيرتو در آر . بی حس شده بودم . ارگاسمم کنه 
بيام روت ميالد هم از پشت فرو کنه تو کونم

مبين -االن بايد تير آخر رو ديگه با کير مبين شليک می کردم 
م تو دارم خودمو روش فشار ميد.. عزيزم ببين مادروکيرت نشسته 

گاييده شدن . هم يه جورايی از پايين به طرف باال خودتو حرکت بده 
مل کونم توسط ميالد رو در اين لحظات می تونستم به خوبی تح

اون اول تا آخر همش داشت از سوراخ کونم تعريف می . کنم 
ر يعنی د. دو تايی شون داشتند خودشونو هالک می کردند . کرد 

سينه ها  ميالد زير. واقع سه تايی داشتيم خودمونو هالک می کرديم 
رامش اين کار اونا يه آ. و مبين هم قسمت باالی کسمو می ماليد 

خاصی بهم می داد که يواش يواش حس کردم دارم می رسم به 
می دونم ديگه . بچه ها خيلی خسته شدين -. جايی که بايد لذت ببرم 

ديگه  .داريم کيف می کنيم . نه مامان -. حالتون خيلی گرفته شده 
.  حس می کردم دو تا کير خيلی راحت توی تنم در حال حرکتند
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خودمو رو مبين و . اون بهتر قلق منو داشت . جای معين گلم خلی 
آخخخخخخ عزيزم تازه داره حرکت می -.. کيرش فشار می دادم 

مبين .. اوووووخخخخخخ جونمی جون ولم نکن ولم نکن . کنه 
منم . بيچاره سرعتشو از پايين به طرف باالی کس زياد کرده بود 

رکت آب از جاش ح.. نبايد اين شيوه گاييده شدنو کندش می کردم 
رديف  ديگه داشتم. دستمو گذاشته بودم زير سينه هام . کرده بود 
ولی خيلی حال .. پسرا ديگه هالک شدم و هالک شدين . می شدم 
ور مامان همين ج. ببينين .. يه عالمه سبک شدم .. خيلی . دادين 

رو  هر جا.. هر کاری دوست دارين باهام بکنين .. داره می لرزه 
سه تايی مون دراز کش شديم . آزاد آزادين . می خواين خيس کنين 

 حرکت آب کير رو در يکی از سوراخام حس. چشامو بسته بودم 

نمی دونستم . خودم قاطی کرده بودم . خنده ام گرفته بود . می کردم 
. سه تايی مون با هم خوابيديم . حرکت آب توی کسه يا داخل کون 

اونا  .ظاهرا معين گفته بود که تا دو سه روز ديگه بر می گرده 
يده تمام تيمهايی رو که باهاشون بازی داشتن شکست داده و رس

ز هم که کاپيتان ما خيلی دلش می خواست واسه يه رو. بودند فينال 
س داشتم خيلی استر.. شده جام قهرمانی رو بياره نشون مامانش بده 

از اين که اون چه عکس العملی نشون ميده در قبال اين که من با دو 
س واقعا حس يه زن خيانتکارو داشتم ح. تا داداشاش سکس دارم 

. می کردم که دارم روزهای آرامش قبل از طوفان رو طی می کنم 

واسه اين که زندگيمون رنگ . اصال متوجه گذشت روز ها نبوديم 
به کارای . يکنواختی نگيره سعی کرديم در سکس زياده روی نکنيم 

ظرما از ن. به تفريحات سالم ديگه هم توجه کنيم . ديگه هم برسيم
اين مسئله در غرب حل شده در . سکس هم جزو تفريحات سالم بود 
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ديگه ای  جامعه مذهبی هم می خواستند با توجه به اعتقاداتشون طور
اگه  در هر حال همه در يک چيز اتفاق عقيده دارن که. حل کنند 

ضت نياز های شهوانی انسان به نوعی کنترل بشه که معنای ريا
کشی رو نده يه جوان خيلی راحت می تونه فکرشو آزاد کنه و به 

ه راحت مسائل ديگه بپردازه و من متوجه بودم که مبين و ميالد چ
و يه سری کارايی ر. تر و با عشق و عالقه دارن درس می خونن 

به . سن به کار خونه می ر. که قبال انجام نمی دادند انجام ميدن 
 هميشه هم وقتی.. حرف گوش کن شدن . موقع از خواب پا ميشن 

فی بهشون ميگم بچه های گلم جايزه چی ميخواين می خندن و حر
ی اصال حرفای سکسی رو در مواقع عاد. خيلی مودبن . نمی زنن 

ل وقتی که سکس شروع ميشه ديگه شيطنتشون گ. بر زبون نميارن 
ال همين تمام اين تغييراتی رو که ميگم و بر شمردم فقط م. می کنه 

قتا گاهی و. چند روزيه که پاشونو به خونه سکس خودم باز کردم 
که دلشون می خواست که باهام سکس کنن يه جور خاصی نگام می 

بچه ها يه خورده هم اگه شجاع تر باشين ايرادی نداره اين -کردند 
ون حاال من مامانت. جوری راحت تر می تونين به حقتون برسين 

هستم زياد گير نميدم ولی بعد ها که رفتين سر خونه زندگيتون اون 
ش نبايد مامان مگه ما تا آخر-وقت زنتون که مثل مامانتون نميشه 

ين ولی اگرم ازدواج کنين ا. اين که آرزومه -. پيش تو بمونيم 
اصال چه خوبه هر . جوری نيست که مامانتونو فراموش کنيم 

دو تايی . کدومتون يه زنی بگيرين که موضوع خودمونو بهش بگيم 
ميالد گفت مامان ما همچين زنی رو بايد بريم از . خنده شون گرفت 
: الد مي. مامانتون ميره از مريخ واستون مياره -. مريخ بياريم 

به  باشه-. اصال چه اشکالی داره که ما هميشه باهاتون باشيم 
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ری راستش بيشتر وقتا من خودم حش. موقعش بيشتر حرف می زنيم 
. می بودم  تر از اونا می شدم ولی بايد به فکرادامه تحصيل اونا هم

اگه ذهن آدم فقط به سوی يه مسئله . هر چيزی در حد نرمالش خوبه 
گرايش پيدا کنه نمی تونه جنبه مثبتی داشته باشه بيشترين وقتی که 

وی دلشونو می بردم اين بود که خودمو با يه شورت مينداختم ر
ز پام تخت و چند تا شورت ديگه هم ميذاشتم کنارشون و يکی يکی ا

در می آوردم و به اصطالح عوضشون می کردم و ازشون می 
ی به اونا يه نگاه. پرسيدم به نظر شما کدومش بيشتر بهم مياد 

 شورت مينداختند ولی آب از لب و لوچه شون آويزوون می شد

چون بيشتر به کونم نگاه می کردند

می رفتم جلو آينه می . می خواستم اونا رو حسابی آتيششون بزنم 
ی و سی چهل تا شورت که همه شون هم نازک و فانتز. ايستادم 

 بودند پام می کردم و بهشون می گفتم به نظر شما کدوم به اين باسنم

ارم و با سوتين هم نمی بستم که ديگه مجبور نشم اونو در بي. مياد 
 بچه ها هروقت و-. حالشون خيلی گرفته می شد . اون ست کنم 

هردم حس کردين کيرتون بيشتر به جنبش اومد و داغ شدين 
مامان :  مبين. ..هوستون زياد تر و تپش قلبتون بيشتر شد بهم بگين 

رو همه اينا تپش قلب ما زياد . ما که گوشی دکتر به گوش نداريم 
خيلی هم بی خيال جلو آينه به کونم دست می کشيدم و اصال . ميشه 

من که . توجهی هم نداشتم به اين که اونا چقدر حشرشون ميره باال 
 خودم بد تر از اونا بودم ولی بايد به اونا اين آموزشو می دادم که

شکيبا باشند و هيچوقت نخوان که از روی عجله چيزی رو به دست 
ز اون روز که بيشتر ا. بيارن و از هول هليم بيفتن توی ديگ 

روزای ديگه معطلشون کردم از توی آينه ديدم که کيرشونو 
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بل ق.. واقعا ديگه دلم سوخت . دستشون گرفته دارن جلق می زنن 
پسرا  از اين که اونا رو به سوی خودم و عمليات دعوت کنم گفتم

اال حقا که دارين مرد ميشين و قدرت تحمل شما هم داره ميره ب
سه راستش اونا تعجب کرده بودند که چرا من دارم اين همه وا

کی ي. انتخاب شورتی که به خاطر خود اوناست وقت تلف می کنم 
البته با شکم . از اين دفعات خودمو کامال بر هنه انداختم رو تخت 

هم دو تا پسرا ميومدن و با حسرت ب. خودمو رو تشک ولو کردم 
همين  اين به اون می گفت بيداره و اونم به اين. نگاه می کردن 

 .در اينجا می خواستم بهشون درس شجاعت بدم . حرفو می زد 

ت ظاهرا اين درس کالسش کوتاه مدت تر از درس صبر و استقام
ون نمی البته به ا. مبين که يک بار شجاعت خودشو نشون داد . بود 

مبين و ميالد تصميم . شد گفت شجاعت اون به نوعی حقه بازی بود 
و هر کدومشون يه دستشونو گذاشتن ر. گرفتند که بيان طرف من 

هم  کونم و به طرف بيرون بازش کرده و نفری يکی دو تا انگشت
به جون  با يه حالت ماساژی افتاده بودند. نثار کون و کسم کردند 

من و با يه لذت خاصی داشتم بهشون حال می دادم هم لذت روحی و 
آخخخخخخ پسرا پسرا خوب منو -.. معنوی و هم لذت جنسی خودم 

ين خوشم اومد آفرين می دون. همه تنمو بی حس کردين . بسازين 
ون اين مال شما هم هست مال هر دو ت. چه جوری حقتونو بگيرين 

.  هالک عشق پاکم. آخخخخخخخخ که واستون هالکم .. هر سه تون 

پسرای عزيزم شما هم که . عشق پاک مادر به بچه هاشون 
 اوووووووففففف مامانی مامانی چه-مامانتونو دوست دارين 

ه خوش ميالد چ-. اين چند روزه بازم بيشتر دوستت داريم .. جورم 
مبين تو هم همين حس ميالدو . فدات شم من . زبون شدی 
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مم و پس شما دو تا منو بيشتر برای جس-.. آره مامان -؟ /داری ؟
اين که خودمو کسمو کونمو سينه ها و انداممو واسه سکس در 

داداش  نه مامان من و: مبين ..؟ /اختيارتون بذارم دوستم دارين ؟
دوستت داريم واسه اين که درکمون می کنی . هر دومون عاشقتيم 

يه و واسه اين که درک می کنی که نياز های ما چ..دوستمون داری 
ول در اين سن چه چيزی فکر ما رو بيشتر از همه به خودش مشغ

ن ما ماما. نمی خوای که ما در عذاب و محروميت باشيم . می کنه 
کاش همه مامانا . اين فکر و فرهنگ پيشرفته تو رو دوست داريم 

ن ماما-.. وکسشون هم باز بود -. فکرشون مثل فکر تو باز بود 
بينين که پسرا به جای اين حرفا بيايين ب-. خب حاال ... دوستت دارم 

مادر به فکرتونه شما هم . حشرم زده باال . مامانی به چی نياز داره 
دوتايی طوری به هيجان اومده بودند که . بايد به فکرش باشين ديگه 

کيد منو در يه وضعيتی قرار دادند که يکی داشت مغز کسمو می م
خ آخخخخخ-. و يکی ديگه زبونشو گذاشته بود روی سوراخ کونم 

ما هم -. پسرا پسرا مامانتونو دوباره دارين اون جوری می کنين 
ار در حال ليس زدن من دستاشون هم ک. خودمون اون جوری شديم 
پسرا حواستون -. ياد پسرديگه ام افتادم .. می کرد و ول کنم نبودند 

-؟ /اول شدن ؟: ميالد . باشه معين زنگ زد و گفت پس فردا مياد 

فرداشب رو تعطيلش می . نمی دونم گفت که انگار فردا بازی دارن 
رد باشين کنيم يه خورده اينجا رو مرتب می کنيم شما هم خيلی خونس

ی ول. و نشون ندين که چی به چيه خودم يه جوری حلش می کنم 
زرنگ . اصال هيچی در مورد سکس من با اون حرف نزدن 

من بذار بفه. بذار بفهمن . می دونستن همچين چيزی هست . بودن 
تعلق من يه مادرم م. که من در ويالی رامسر با پسرم سکس کردم 
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من روی تخت در يه حالت يه پهلو دراز کشيده . . به هرسه تا شون 
ايی دو ت. ميالد کرد توی کسم و مبين هم کيرشو کرد توی کونم 

شون کيرشونو هم زمان می کردن توی سوراخ و می کشيدن 
ين ا: ميالد .. خوب دو تا سوراخو با هم ديد می زنين -. بيرون 

شکم تازه داشتم داغ می شدم که يهو خ. .. جوری خيلی کيف داره 
معين با جام قهرمانی کنار در اتاق خواب ايستاده خشکش زده . زد 

بود .... 

کش ماتش برده خش. انگاری که يه سطل آب يخ روش پاشيده باشن 
 حداقل اين انتظارو نداشتم که در. منم دستپاچه شده بودم -. زده بود 

حرف  اگه از اول می نشستيم با هم. اين شرايط باهاش روبرو شم 
خودشو با اين قضيه وفق می داد شايد , می زديم و با آمادگی فکری 

. حاال نمی دونستم بايد چيکار می کردم . به اين بحران نمی رسيديم 

زيزم ع-. احتماال ميذاشت از خونه می رفت . اخالقشو می دونستم 
می خوام  بچه ها بکشين بيرون-اينجا صدامو آوردم پايين .. بيا داخل

بين ميالد و م. معين هنوز قدرت حرکت نداشت . از جام بلند شم 
د شدم کير هاشونو از کون و کسم بيرون کشيده و منم از جام بلن

س کشور رفتم طرف معين تا اونو ببوسم و قهرمانی در فوتبال مدار
 رو بهش تبريک بگم که ديدم جام قهرمانی رو محکم به زمين

من . بچه ها نذارين بره .. انداخت و به طرف در خروجی دويد 
تا بخواهيم لباس بپوشيم سوار . مامان ما هم لختيم ديگه -.. لختم 

نمی دونستم کجا دنبالش . نگران بودم . ماشين شيم اون رفته بود 
اگه اونجا نره چی . خونه کدوم فاميل .. خونه بابا بزرگش . بگردم 
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خه آ.. کی گفته تا اين حد هوس باز باشی . مهسا .. مهسا . ميشه 
اون دو تا هم . من می خواستم وقتی که اومد همه چی رو حلش کنم 

م در نمی تون. من اونارو هم به دنيا آوردم . پسرای منند ديگه 
متعلق  چرا ازم انتظار داره که. حقشون نامردی و بی عدالتی کنم 

اش لغنتی اخالقشو می دونستم ک. شايد شوکه شده . به اون باشم 
می خواست . اون می خواست سور پرايزم کنه . احتياط می کردم 

ين مدتی حتما فکر کرده در ا. تا خوشحال و شاد شم . غافلگيرم کنه 
می بيچاره ديگه ن. که نبوده چقدر هم واسه کير رياضت کشيدم 

من و دو تا .. دونست که يه کير رفته و دو تا کير جايگزينش شده 
ونجا رو مامان ا: ميالد .. پسرام تا پاسی از شب دنبالش می گشتيم 

آره به نظرم -. فکر کنم داداش باشه . يکی پيچيده رفته کوچه بغلی 
وش بچه ها من که نزديکش رسيدم ماشينو سريع خام. خودش بوده 

. دم می کنم شما همين جا بشينين منتظر من باشين تا من بر گر

هر جوری هست بايد يه جوری موضوع رو . جايی هم نميرين 
اون بايد بدونه که همان طور که روح و فکر مامان . فيصله اش بدم 

 مال هر سه تاتونه جسم مادر هم بايد به هر سه تاتون حال بده من که

در ضمن اگه يه وقتی ديدين . نمی تونم فقط وقف يکی از شما باشم 
اال باال جلوی شما و اون وقتی که سه تايی تون با هم هستين اونو ب

بردم و يه چيزايی گفتم که مثال اونو بزرگش نشون بدم شما به دل 
ه مامان ديگه ب: مبين . می خوام اوضاع رو جورش کنم . نگيرين 

ين کی همچ-؟ /ديگه بهمون نمی رسی ؟: ؟ ميالد /ما کس نميدی ؟
يه مادر بايد . شما رو هم به اندازه اون دوست دارم . حرفی زده 

فقط با من همراهی کنين که من همراه . بدونه که چطور مادری کنه 
؟ حتی اگه شده من يه بار با اون به تنهايی سکس /باشه ؟. شما باشم 
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 چون. کنم و و به وقت سکس حرفامو بزنم شما به دل نگيرين 

ا يه اين. ميگن به وقت سکس يه مرد خيلی حرفا رو قبول می کنه 
ام سری از اون افکار و خصلتهای زنونه هست که هر چی هم بخو

شين که واسه شما دو تا پسر گلم تو ضيح بدم شايد در شرايطی نبا
رسيده بوديم . در هر حال رفتيم به نزديکی معين . فعال درکش کنين 

جا ک! معين -. سريع از ماشين پياده شدم . به يه کوچه بن بست 
 مامان فکر می-چرا از حقيقت فرار می کنی . داری در ميری 

ن عزيزم پسرم م-. فکر می کردم عاشق منی . کردم دوستم داری 
من هنوزم . من که زنت نبودم که بهت خيانت کنم . هنوزم عاشقتم 
در . ن ببين از زير کير دو تا داداشات اومدم بيرو. دوستت دارم 

هميت اما به تو ا. کمرم سنگين شده . حالی که خيلی نياز داشتم 
داشات که من و همون دو تا دا. چند ساعته که به دنبال توام . دادم 

سرم اگه تنها پ. اگه من همسرت بودم . توقع نداری شريکت باشن 
ولی  .بودی و منو با يه مرد غريبه می ديدی اون وقت حق داشتی 

عزيزم من و تو لحظه های خوب و . حاال وضع فرق می کنه 
د اين شاي. شاعرانه ای رو با هم داشتيم و باز هم خواهيم داشت 

 چون تو بهتر از. لحظه ها رو نه با ميالد داشته باشم و نه با مبين 

ولی اگه اونا منو با تو می . اون دو نفر می تونی باهام کنار بيای 
و با ؟ راستی فکر می کنی اگه اونا من و تو ر/ديدن چی می شد ؟

ز ؟ مبين چيزی بهم نگفت ولی ا/هم می ديدن چيکار می کردن ؟
ن وقتايی همو. حرفاش بر ميومد که چند بار من و تو رو با هم ديده 

که غرق لذت بوديم و اطراف خودمونو نمی تونستيم که به خوبی 
.  همونی که واست تب می کنه. عزيزم من همون مادرم . ببينيم 

ز شمايی که ا. من جز شما سه تا کی رو دارم . واست می ميره 
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سعی کن اون حس برادری و محبت . گوشت و پوست و خون منين 
نار من وقتی کير داداشتو در ک. رو در قلبت ببری باال زيادش کنی 

.  می بينی حس کنی اين خودتی که داری باهام نزديکی می کنی

. ومدن شاهد بودی و ديدی که ميالد و مبين چه خوب با هم کنار ا

هر وقت هم که بخوان می تونن . اصال مال من و مال تو نکردن 
بيا بغلت . بيا جلو معين . تو هم آزادی . تنهايی هم باهام سکس کنن 

ببين اشک مامانتو چه جوری در . دلم واست يه ذره شده بود . بزنم 
؟/آوردی ؟

ون گريه معين خيلی آروم سرشو انداخته بود پايين و آروم تر از ا
ريبه من که مرد غ. عزيزم کی گفته که من دوستت ندارم . می کرد 

تو واسم همون ارزش و اهميت سابقو . رو نياوردم توی رختخوابم 
چيز  عزيزم کير تو يه. شايدم بيشتر از قبل دوستت دارم . داری 

تو . نند اونا هم پسرای م. ديگه ايه من باهاش بيشتر حال می کردم 
می بينی که نبايد کاری کنی که بچه هات ازت . هم فردا بابا ميشی 

ت در البته منظورم سکس نيس.اونا هم انتظار دارن . ناراحت شن 
من . م بيا بريم عزيز. من به تو افتخار می کنم -. کل دارم ميگم 

. تو االن ديگه واسه خودت مرد شدی . امشب بايد جايزه تو رو بدم 

به . ديگه نبايد واسه هر چيز کوچيکی که خودتو ناراحت نشون بدی 
 ولی ساکت بود و حرفی نمی. هر کلکی بود اونو بردمش خونه 

يه اشاره ای به اون دو تا پسرم . به يه گوشه ای خيره شده بود . زد 
هنوز تخت اتاق خواب بوی سکس من و ميالد و مبين رو می . زدم 
يه خوشبو کننده زدم و دستی به سر و روم کشيده يکی از اون . داد 
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ا يه بدون سوتين ب. ربدو شامبر های وسوسه کننده امو تنم کردم 
دستشو . شورت نازکی که اصال ديده نمی شد تا اين که لمسش کنی 

و اونو که مثل بی اراده ها شده . کشيدم و بردمش طرف اتاق خواب 
دت از من ب-مامان من بدم مياد -بود به زور انداختمش رو تخت 

ی هيچی بهت نميگم همش دارم نازتو م. مياد يا از سکس با من 
ی زن نمی خواد واسم اين قدر ادای مردا. کشم تو بد تر می کنی 

خوبه  باز. داری رو در بياری که سر بزنگاه مچ زنشونو می گيرن 
داشتند . خون که نکردند . هم خونت بودند . که اونا داداشات بودن 

نجام همون کاری رو با مامانشون می کردند که تو قبل از اون ا
وستم حاال تو نمی خوای بهم برسی و ديگه مثل گذشته ها د. دادی 

من که .  نداری و اصال از اين کار بدت اومده اون يه چيز ديگه ای
در هر حال . نمی خوام به زور وادارت کنم که با من کاری بکنی 

هنوزم پسرمی و . باهات خاطرات شيرين سکسی زيادی داشتم 
می خوای . لزومی نداره که حتما با هم سکس داشته باشيم . عاشقتم 

در حال حرف زدن خودمو رو تخت . واسمون کالس بذاری بذار 
اگه  .صبر می کنم . هم انداخته بودم و کسمو رو تشک می کشيدم 

کار نيمه  تا ده دقيقه ديگه نيومدی داداشاتو صداش می زنم که بيان
. حاال اگه دوست داری برو بگير بخواب . تموم خودشونو تموم کنن 

تازه به دوران . اگه نه که هر کار ديگه ای دوست داری انجام بده 
آخخخخخخخ اين -. رسيده داشت واسه ما سياست می رفت 

امونمو بريده از جون من چی می . کسسسسسسسم کسسسسسسسم 
به  .اشکش که در اومده حاال دوست داره مثل سيل بباره . خواد 

. ی زنم درک ده دقيقه که شد من ميرم دو تا پسرای ديگه رو صدا م

وری اون داره اين ج. می دونم چيکارش کنم . داغ به دلش ميذارم 
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پشت گوشتم . ؟ انگاری از من ارث پدر می خواد /حالمو می گيره ؟
يه نگاهی به سمت چپم انداختم ديدم اون . ديدی کس منو هم ديدی 

 حاال خيلی راحت تر می تونستم خودمو رو تخت بکشم و. رفته 

ن با اي. ولی حس کردم کمرم درد گرفته . هوس خودمو پخش کنم 
که واسه معين سياست رفته بودم ولی دلم نميومد که اون دو تا پسرو 

ز دوباره بيارم توی رختخواب و حال معين رو بگيرم ولی نيا
ياد موش و گربه . دوباره هوس من اومده بود رو کار . داشتم 

گار اصال ان. بازيهايی افتادم که با مبين و خود همين معين داشتم 
سم محسن همه چی رو وا. کار و زندگی ديگه ای جز اين نداشتم 

خونه ودر آمد وسه تا پسر يعنی سه تا شوهر و منم . گذاشت و رفت 
ر يا آدم سه تا شوه. شبانه روز انگاری که بايد در بهشت باشم 

مو ؟ دست/همون پسر داشته باشه و اين جور غرق در هوس باشه ؟
ولی اين راضيم . از زير پام به کسم چسبونده باهاش بازی می کردم 

؟ می دونستم /آخخخخخخخخ معين عزيزم بر گشتی ؟-. نمی کرد 
و د. در واقع خودشو کيرشو دوست داشت .. مامانتو دوست داری 

کون  می دونستم. تا کف دستشو خيلی آروم گذاشته بود روی کونم 
ن خوب شد همي. مهسا باالخره اين ياغی سرکش رو رام می کنه 

حتم داشتم که حرکات خفيف کونم باالخره دلشو . طرف دراز کشيدم 
آروم تور لباس خواب نازکمو داد باال و پاهای لختمو و اون . برده 

ن م. کون بر جسته و هوس انگيزمو خيلی راحت می تونست ببينه 
حاال با يه شورتی که نمی شد بهش گفت شورت دمر روی تخت 

سکس .  واقعا جادو می کرد. افتاده بودم و منتظر دستای جادوييش 
داشتن در هر حال آروم و قرار ن. با اون يه حال ديگه ای می داد 

درستی  من سبب شده بود که با اون دو تا داداش هم جور شم و کار

212



جايی شکسته  باالخره اين تابو يا طلسم يا سد بايد يه. هم کرده بودم 
. معين جووووووون دوباره اومدی و هوسم زياد تر شد -. می شد 

ه اووووووخخخخخخ عزيزم می بينم که آماد. بخواب روم بخواب 
. نيست  اين نخ نازکو از پام در نياوردی مسئله ای.. باش هم شدی 

دلم واسه لمس . همين جوری هم می تونی کيرتو فرو کنی توی کسم 
 کردن کيرش تنگ شده بود دستمو از همون پشت به طرف الپاش

به نظر . سفت و درشت بود . دراز کرده و کيرشو با دستام ماليدم 
-..  مامان من برم حموم خوشبوتر شم-. ميومد که قبراق تر شده 

ی ؟ هنوز نيومده می خوا/معين چرا اين قدر منو می سوزونی ؟
 ..باش . ؟ نرووووووو من کيييييييرررررررر می خوام /بری ؟

ی خودم اول م. دوتايی حال می کنيم . خب پس منم باهات ميام 
ريم مي. بعد ش با هم يه حال حسابی توی حموم می کنيم . شورمت 
. م کفه حموم دراز می کشم زير دوش همو بغل می زني. توی وان 

ل ولی خب او. چه کيفی داره زير دوش آب کير تو رو ساک زدن 
. وزم بيا يه خورده همين جا حال بده من دارم توی تب هوس می س

يم بيا منو بکن و مير. آفرين بيا عزيزم .. کسم کير می خواد 
..  من فقط بوی تو پسرمو حس می کنم. می دونم خوشبويی . حموم 

ريع اون برگشت و خودشو انداخت رو بدنم و حس کردم که خيلی س
هم می خواد منو بگاد

. من  عزيزم خوشگل. اين فقط کير توست که داره به من حال ميده 

بمال بمال دلم چقدر واسه کير . دوستت دارم . ناز من دوستت دارم 
ل بزن از بغ. چه خوب شد اومدی . باحالت تنگ شده بود عزيزم 
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 جوووووووون کس مادر فدای اون. چه خوب داری کسمو می کنی 

يجان با اين حرفام حسابی اونو به ه. عزيزم . کير مردونه ات شه 
ستاشم رو دو تا د. آورده و اونم خوب کيرشو می کوبو ند به ته کسم 

ار می دو تا قاچای کونم نگه داشته بودوطوری خودشو رو کونم سو
.. کرد و به عقب می کشوند که صدای فرياد هوسمو در آورده بود 

چقدر خوش . ديگه از اين هراس نداشتم که داداشاش صدامو بشنون 
اگه يه کاری می کردم که سه تايی شون هم در کنار هم می . بودم 

ديگه هيچی نمی . تونستن با هم منو می کردن خيلی با حال می شد 
يک زندگی بهشتی و سراسر . خواستم همه چيزم تامين بود 

ين فکر کردن بهش يک رويا بود چه برسه به اين که ا. رويايی 
هه آههههه-. لحظه های سراسر عشق و هوسو بشه در واقعيت ديد 

ه کيرت درد نکنه دستت درد نکنه جووووووووون تازه پس از د
م کمی ه. دوازده روز دارم حس می کنم که دارم کير می خورم 

فس از مالت عشوه و هوسمو زياد می کردم که غرور و اعتماد به ن
ز به دست رفته معينو برش گردونم و اون حس کنه که مامانش هنو

ستی را. در اين که بهش نياز داشتم شکی نبود . اون نياز داره 
چشاموبسته بودم و . راستی هم با اين کير صفای ديگه ای می کردم 

شکل خوشگل و تپل کير معين رو تصور می کردم که داره از 
زی فانت. همون ابتدا سوراخ کسمو می شکافه و ميره طرف داخل 

کير و شکاف کس و بر جستگی کونم که داشت پسرمو آتيش می زد 
رو  اون همچنان دو تا دستاشو. هوسمو بی اندازه زياد می کرد 

ش کيرش قاچای کونم نگه داشته بود و حاال با هر ضربه رو به جلو
آخخخخخخخ جاااااان عزيزم عزيزم بزن منو -. تا ته کسم می رفت 

. نه عشق می ک. ببين چقدر داره حال می کنه . مامانتو بزن . بزن 
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. نه می دونستم اون دوست داره خيلی حرفا بز. چه لذتی می برم 

دم خيلی گله ها بکنه ولی وقتی که اين جوری باهاش حرف می ز
-. کمی پشيمون می شد و از موضع خودش عقب نشينی می کرد 

ه تو ک. هر کاری می تونی بکن هر کاری دوست داری انجام بده 
توی . ؟ توی استخر /يادت هست ؟. خودت خوب وارد بودی 

. يريم هر جا که بخوای م. بازم با هم ميريم . رو چمنها .. حوضچه 

 حرف بزن برام تعريف کن بازم. هر جا که دوست داشته باشی 

در می بينی چق.. اين قدر ساکت نباش . بگو دوستم داری .. بگو 
با . ؟ می خوای مامانتو تنبيه کنی با کيرت بکن /واست خيس کردم ؟

بگو بگو . کيرت بهم شالق بزن که کسسسسم اين قدر بی حيا نباشه 
مامان تو که می -.. مامانتو کس مامانتو کون مامانتو دوست داری 

کيرم چقدر واست شق شده و چه .. دونی من چقدر دوست دارم 
ی جرا نميگ.. پس چرا حستو نميگی -. جوری فرو ميره توی کست 

من که . من که دارم ميگم .. نکنه ازم خجالت می کشی . از هوست 
ش دارم ميگم کيرتو می خوام و اگه االن از کسم بيرون بکشي

-..  ميذارمش توی دهنم و تا هر وقت که تو بخوای ساکش می زنم

می دونم از کس خيست . هرچی تو بيشتر دوست داری مامان 
اس فدای تو تو که خوب منو احس-معلومه که دوست داری بکنمت 

ونم مامان نمی د-.. من و خواسته های منو می شناسی و می دونی 
منتظر . چرا حس می کنم داداشامو خيلی بيشتر از من دوست داری 

اووووووهههههه -.. بودی که من برم تا رفتم اونا رو آوردی و
ندازه مگه من به ا. عزيزم چرا اين بر داشتو می کنی .. نهههههه 

چرا اين جوری هم خودتو هم منو عذاب . کافی واست توضيح ندادم 
. در هستند مگه من بهت نگفتم اونا هم مثل تو از يه پدر و ما. ميدی 
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ر چی باشه مامان ه-.. ؟ بگو باشه /باشه ؟. پس ديگه به دل نگير 
من که خيلی به هوس . با لبخند و شادی بگو بغلم بزن -. تو بگی 

مامان مامان آبم داره -.. اين هوس منو به آخرش برسون . اومدم 
از اين -.. نمی دونی اونجا که بودم چند دفعه خوابتو ديدم . مياد 

 ؟ جوابی/خوابای سکسی بود که منو لخت در اختيارم داشتی ؟

ن کيرت تو اال. واقعا کارات خنده داره . عزيزم چرا ساکتی -. نداد 
توی کس منه و داری باهام حال می کنی و خيالت نيست و چيزی به 

بگی که  نام خجالت وجود نداره ولی اين که بخوای از خاطره شبايی
؟ حاال بگو چند بار منو /منو لخت به خوابت می ديدی سختته ؟

م بار دو. مامان من دو بار خواب سکسی تو رو ديدم -گاييدی 
تا رفت بهم مزه بده نمی دونم چی شد بيدار . زياد نبود . کردمت 

کن عوضش االن در بيداری تا اونجايی که می تونی منو ب-. شدم 
وجودت  نشون بده که با تمام. نشون بده که دوستم داری . منو بکن 

-ودم با تمام وج. من مال توام مامان -مال منی در اختيار منی 

آره مامان بازم -؟ /هنوزم مثل قبل از وقتی که بری دوستم داری ؟
ون دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم ولی می دونم تو مثل ا

زندگی ما . عزيزم من همون بودم عوض نشدم -. وقتا دوستم نداری 
شات کس فقط کير و کس نيست که بگيم چون اين هفته به دو تا دادا

نه عزيزم محبت واقعی در . دادم پس محبت من نسبت به تو کم شده 
با  دوستت دارم. در عشق من نسبت به تو . دلهای ما قرار داره 

هر وقت  نمی دونم چرا. ادامه بده . تمام احساسم و بهت نياز دارم 
کيرت به کسم رسه تمام تنم به لرزه ميفته

اين چه . هرچی بيشتر کير می خوردم اشتهام بيشتر باز می شد 
..  اوووووووخخخخخخ عزيز دلم-. اشتهايی بود که سير نمی شدم 
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ا کالس خيلی ب. تو يه چيز ديگه ای هستی . واقعا جای تو خالی بود 
مامان مگه گاييدن کاراته و کنگ -. و سبک خاصی منو می کنی 

ايد بر اگه از يه روش بد استفاده کنی ب. بد تر از اونه -. فوست 
حاال مامان -. گردی عقب و چند برابر بيشتر به خودت فشار بياری 

فقط . حرف نداره . يه سبک عالی و بيست . سبک من چه طوره 
بايد . ولم نکن ولم نکن که اگه شل بگيری حموم رفتنمون دير ميشه 

 فکر کن داری از اون.. . خوب سر حالم کنی بعدا بريم حموم 

ن مامان اي-شوتهای از راه دور می کنی و کوسمو می کوبونی 
 ولی سوراخ تو از سوراخ دروازه. ضربه های دم دروازه هست 

.. ونه بازم خوب شد که نگفتی اندازه ا-فوتبال دستی کوچيک تره 

گل چه خاطره ها که با تو خوش. بکن منو ادامه بده . آخ پسرم 
ری هر بار که اين حس قشنگو در من به وجود ميا. خودم ندارم 

جود حس می کنم که تازه اولين باره که اين احساس در من به و
معين سرعت گاييدن منو زياد تر کرده بود تا زودتر به ار . اومده 

ا هوس سرمو بر گردونده بودم زبونمو در آورده ب. گاسمم برسونه 
و  و فتنه گری ازش می خواستم که اونو اسير لبهای خودش کنه

م زبونمو با جفت لباش شکار کرد و ديگه نتونست. ميکش بزنه 
سر گلم بازم جشامو بستم تا بتونم به حرکت کير داغ پ. تکونش بدم 

چون حس می کردم اين . دراز کش شدم . توی کسم فکر کنم 
منو  معين يک ريز داشت. جوری با حال بيشتری می تونم حال کنم 

رکت از کونمو به پهلوها بازشون کرد و با يه فشار و ح. می گاييد 
ی کردم باال به پايين منو به اندازه ای بی حس کرده بود که حس م

من  کف دستاشو گذاشته بود رو شونه هاش و. .دارم خالی می کنم 
مثل . با چشايی بسته به کيری که در حال گاييدنم بود فکر می کردم 
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ی برق چشا. يه لوله داره ميره توی سوراخ کس و بر می گرده 
دن شده معين خسته که تا نيومده شاهد گاييدن و بعدش مسئول گايي

وقتی که به نرمی دستشو پشت . بود ذهنمو مشغول خودش کرده بود 
ر د. پاهام می کشيد بازم هوسم از اينی که هست بيشتر می شد 

دلم  اون جوری. شرايط عادی که در حال پرواز در آسمانها بودم 
م اون می خواست از آسمون هفتم هم بگذرم و فضا رو بشکافم و بر

-. ...چه حس خوبی . ور دنيای و دنياهايی که هنوز آفريده نشده 

مبين جان رفتم رفتم اون طرف آخخخخخخخ . رفتم رفتم رفتم 
يا رفتم دن.. چقدر سوخت موشکتو قوی کردی ... اووووووففففففف 

معين دستاشو از پهلو به سينه های چسبيده به تشکم .. . رو شکافتم 
مين آين ديگه فر مان رسيدن به آخر خط و ورود به سر ز. رسوند 

ير ک. نوکرتم مامان -معين سيالب رو سرازيرش کن -. جديد بود 
بيست و چهار ساعته در خد مت . معين در خدمت مامان جان 

 حتی نيمه شب ها با يک تماس در خدمت مامان خواهم. مامان 

و منم  کس خيس من با لذت کير معينو در خودش جا داده بود.. بود 
ب با چشايی خمار و کيف آلوده حس و تصور می کردم که چطور آ

ت تصور و واقعي. کيرش از اون سوراخ نوک کير می زنه بيرون 
ن معي-. هم کسم داغ بود هم منی معين . دو تايی کارمو ساخت 

. کاری کو هنوز تا بده-؟ /بدهکاری اين دو هفته ای رو می دادی ؟

ن انگشتامو از پشت و از طرف کو. تازه من طلب کار هم هستم 
فرو کردم توی کسم و چند قطره ای از آب کير پسرمو بيرون کشيده 

ه بريم معين دوباره گفته بود ک. . دونه دونه انگشتامو می ليسيدم 
حموم ولی همين که اشتياق منو برای خوردن آب کيرش ديد دو باره 

ار حشرش زد باال و واسه اين که از لحظات استفاده کنه اين ب
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چند قطره ای از اب کير و . گشتاشو فرو کرد توی کسم وخودش ان
خيسی کسمو به طرف سوراخ کون کشيد و با انگشتش داخل 

خيلی  به يه شيوه ای که واسم تازگی داشت و. می ماليد . سوراخمو
کيرشو وقتی يواش يواش فرو می کرد توی کونم . هم خوشم ميومد 

ن دو تا اين احساسو داشتم که داره به کس منم لذت ميده و هم زما
. ی بردم اوخ که چقدر با اين کاراش لذت م. رو با هم داره می کنه 

عزيزم اگه دوست داری بريم حموم -. يه پنج دقيقه ای کونمو گاييد 
ی يعن. . اين آب کير رو هم ذخيره کن برای دفعات بعد . بريم 

م عطشی که تو داری و با اين سرعت که داری ميری فکر می کن
وزا مامان اين ر-.. کيرت بايد سه چهار ساعت ديگه هم منو بکنه 

وی دارم از بس واسه فوتبال تمرين کردبم قدرت بدنی باال و نفسی ق
معين جند دقيقه ای رو ازم فاصله . رفتيم حموم . و مقاومتم زياده 

ز ؟ می خوام وقتی ا/عزيزم واسه چی اين کارو می کنی ؟-گرفت 
ون اون باال آب با فشار می خوره به کونت و قطرات آب روی ک

اگه بدونی چه منظره قشنگ و هوس . قشنگت پخش ميشه اونو ببينم 
رف ببين من خودمو می چسبونم به ديوار کونمو به ط. انگيزيه 

 تو می تونی از پشت بکنی توی کسم و اون. کيرت خم می کنم 

اال و ببينی که آب چطور از ب. چيزايی رو که دوست داری ببينی 
می ريزه پايين و روی کونم پخش ميشه

- همين کارو انجام .. اوخخخخخخخ مامان چه چيز خوبی گفتی 
ی م. چقدر دلم می خواست خودمم اين صحنه رو می ديدم . دادم 

ذتی ديدم که چه جوری آب رو ی کونم پخش ميشه و معين با چه ل
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هر  پسرم پسرم-.. کيرشو هم کرده بود توی کسم .. داره می بينه 
ه دفعه که اين چوب حياتو می کاری توی زمين من حس می کنم ک

دستمو به .. يه عشق و حال و سازندگی ديگه ای رو بر قرار کردی 
يوار لوله دوش حموم چسبونده و محکم نگهش داشته بودم که به د

کمرمو , با اين که آب . نخورم و اين ضربه ها منو به عقب نندازه 
معين جون اگه اين -. قلقلک می داد ولی من همچنان ايستاده بودم 

ادر جان م-. گاييدن بيست سال هم طول بکشد من همچنان ايستاده ام 
من فکر می کنم خيلی بتونی سر پا وايسی هشت سال طول 

ن عزيزم حساب من از اونايی که به حرفشون عمل نکرد-.. بکشه 
خيلی راحت . من به جای زهر عسل می نوشم . خيلی باالتره 

س چقدر خيسی ک.. خودمو از پشت به پسرم می زدم و می ماليدم 
. رفته رفته نشستم . همونجا زير آب شل شدم . من زياد شده بود 

هر دفعه .. از حال رفتم .. عزيزم عزيزم ديگه نمی تونم نمی تونم 
ين هم.. نهههههه نههههههه . . انگار يه جوری سر حالم می کنی 

و ما جوری که رو زمين افتاده ار گاسم شده بودم وآب به شدت ر
می ريخت کمرمو گرفت و منو رو زمين نيم خيزم کرد و فرو 

ی بايد مامان مامان تا اونجا که جا داری و می کش-. کردتوی کسم 
يد طوری حاال که فکرشو می کنم با. بايد تو رو گاييد . تو رو کرد 

ات توی همين خونه خودمون تامين بشی که هيچ مرد ديگه ای جر
نهههههه عزيزم نهههههه منظورت اينه که من -.نکنه بياد طرف تو 

يرت ؟ اوخ عزيزم مادر فدای اون ک/هوس يه مرد ديگه رو نکنم ؟
ور مامان هر چی دوست داری بخ-. من که اين جوری نيستم . بشه 

می  .منو ببخش مادر خيلی اذيتت کردم . من خودم سيرت می کنم 
آره ما برادرا بايد حسود باشيم . دونم من پسر بد و حسود تو هستم 
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بايد گردن اونی رو که می خوا د . ولی بيشتر نسبت به غريبه ها 
قتی نمی دونی و. فدای غيرتت پسر گلم -. نزديک تو بشه قطع کنم 

يشی که اين حرفا رو می زنی چقدر دوست داشتنی و هوس انگيز م
ه ولی عزيزم هيچوقت توقع ندارم ازت که به خاطر من خودتو ب

 اين. دوست ندارم واسه من خودتو ناراحت کنی . خطر بندازی 

نايی هم رسم روزگاره که مردايی باشن که به زنايی توجه دارند و ز
به  که عاشق مردا ميشن و هوس اينو می کنن که خودشونو بسپرن

. کنم  ولی من که مادرتون هستم فقط به شما تکيه می. آغوش اونا 

. شته باشه اما نمی تونم مانع اين باشم که مرد غريبه ای دوستم ندا

؟ تازه طرف می /مگه نديدی که من در رامسر چيکار کردم ؟
می  خواست باهام ازدواج کنه و مهم تر اين که اون موقع تازه

 .پس شلوغش نکن . خواستم با پسر گلم از نظر سکسی جيک شم 

و از چپ و راست من. شير آبو بست و خودشو انداخت به آغوشم 
ردم تعجب می ک.. مامان دوستت دارم مامان فدات شم . می بوسيد 

عزيزم قديميا به جن زدگی يه -.که چرا يهو اين جوری شده 
اون اخم  نه به. نکنه تو هم همين جوری شده باشی . اعتقادی داشتند 

خب مامان حاال که -.. و تخم کردنای چند ساعت قبلت نه به حاال 
فکرشو می کنم می بينم من و دو تا داداشام و تو همه مون از يه 

رد م. ای کلک يه ترس بزرگتری يهو توی دلت افتاده -.. وجوديم 
مگه ميشه حسود نباشه از اين که معشوقه اونو يکی ديگه می 

من يه د قيقه کار . ولی در اينجا معشوقه ما مامان ماست - -؟ /کنه ؟
چيزی  عزيزم من که-يه سور پرايز برات دارم . دارم بر می گردم 

من . ش مامان تو کاری به اين کارا نداشته با-. ازت نمی خواستم 
 رفت و. خودم به موقعش هر چی که بخوای واست رديف می کنم 
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- .سه چهار دقيقه بعد با دو وزير دست و راست و چپ بر گشت 

تم وقتی اگرم نداش-؟ /حالشو داری ؟. مامان ما سه تفنگدار اومديم 
اال رو مامان ح-. شما سه تا شاخ شمشادمو می بينم حال دار ميشم 

ه هر جا ک-. تخت راحت تری يا دوست داری همينجا رديفت کنيم 
ونجا مهسا اين جا مهسا ا.. هم اينجا هم اونجا . شما خوش ترين 

می فکرشو ن. ديگه حسابی سور پرايزم کرده بود . مهسا همه جا 
اشک از  .پسرا بياين بغلتون بزنم . کردم تا اين حد خوشحالم کنه 

ا حاال باباتون اون دنيا از اين که می بينه م-. چشام سرازير شده بود 
حش چهار تامون خوشبخت و راحت در کنار هم زندگی می کنيم رو

يا همين رو .. بريم توی اون حوضچه کوچولو . به آرامش می رسه 
تمام تنم . يه ماساژ درست و حسابی می خوام . زمين خوبه بچه ها 

يفته وقتی بدنم نرم شه و خون درش به خوبی به جريان ب. نرم شه 
.  خيلی هوس دارم بچه ها. اون وقت هوسم دوباره بر می گرده 

تا  شيش.. .. ماساژ نوازش . بهتر بيشتر . تند تر تند تر . خيلی 
و  دستو روی کون و کمر و پاهام احساس می کردم که دارن مشت

مالم ميدن

دم دستای شفا بخش بچه ها رو روی تن خودم به خوبی حس می کر
 .که چه جوری دارن خون داغو در تن من به جريان در ميارن 

دلم می خواست تا آخر . لحظه هايی که دوست نداشتم به انتها برسه 
. ت بدن دنيا زير دست و پای اونا باشم و به همين صورت به من لذ

در اون لحظات ديگه برام مهم نبود که کدوم دست رو کونمه و کدوم 
. ی بوسه دست داره به سينه هام حال ميده و کدوم لب داره لبامو م

ت و از اين که حس می کردم ما خانواده چهار نفره به اوج وحد
وست ولی يه جای کار د. تفاهم رسيديم فوق العاده لذت می بردم 
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ايانی در يه نياز بی پ. داشتم که سه تا کير با هم بره توی کس من 
! يبايی خودم حس می کردم سه تا کير با هم در يه کس چه فانتزی ز

ی حتی نم. در يه حالت بين خواب و بيداری بودم ! چه هيجانی 
دونستم کدوم يک از شوهرام يعنی همون پسرا داره به من ميگه که 

وس گفتم مامان خوبه با بازم ادامه بديم با زبون بيحالی و غرق ه
قصای از اون ر. دلم می خواست پاشم واسشون برقصم . ادامه بدين 

ی يه لباس خواب تور. هوس و چرخش کون که دل همه شونو ببرم 
قت اونا بدن نما تنم کنم وطوری که کونمو به خوبی نشون بده اون و

وم کونمو آروم آر. بيفتن روم . رو ثانيه به ثانيه تشنه ترشون کنم 
اول کسمو . کيرشونو در بيارن و بيان طرف من . گازش بگيرن 

 وقتی هم که می خوان فرو کنن توی کس من دو تا از. بخورن 

يب ولی من ميگم به تر ت.. پسرا به يکی ديگه بگن شما بفر ما 
کير  اون وقت اول خوش. ازاولين نفری که منو گاييد تا نفر آخر
می اون دو تا هم بيکار ن. ترين پسرم کيرشو می کنه توی کسم 

دور  دلم می خواست يه. آخ چقدر با اين افکار شاد بودم . شينن 
بگردم ولی حس می کردم که حس ندارم که اين حرکت صد و 

ر با اين حال خودمو يه دور ب. هشتاد درجه ای رو انجام بدم 
از اين  پسرا پسرا عزيزانم حاال-. گردوندم و طاقباز قرار گرفتم 

نا رو با همون چشای خمارم او. ديگه بايد بيشتر تالش کنين . ور 
. بهام ميالد اومد رو ل. زير نظر داشتم که دارن چيکار می کنند 

از مبين سينه هامو گرفت و معين هم دهنشو گذاشت روی الپای ب
رسوندن  سه تايی دوباره در يه حرکت انفالبی منو در حال. شده ام 

ه يه دستمو گذاشته بودم رو سر مبين و ي. به اون باال باال ها بودند 
لبای ميالد هوس . دست ديگه رو هم قرار دادم رو سر معين 
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تی هم دلم می خواست که حرک. انگيزانه در حال بوسيدن لبام بود 
گاهی .  بکنم و در بوسيدن و مکيدن لبم کمکش کنم ولی حسی نداشتم

در مث لبهای يه ماهی بيجان يه حرکتی بهش می دادم ولی اون ق
ه غرق در شهوت و هوس بودم که می خواستم در همون حالت خلس

ب اعصا. چه حالت بی حسی زيبايی . و سير و سلوک باقی بمونم 
ده چرا اگه ب. ؟ کی ميگه سکس پسر با مادر بده /از اين آروم تر ؟

س لذت و هيجان و احسا. ما چهار تا احساس خوشبختی می کنيم 
بچه ها  آرامش و انگيزه به ادامه زندگی و پيشرفت را به خوبی در

ر همزمان با احساس کي. نزديک بود جيغم در آد . حس می کردم 
مو محکم دست. معين توی کسم ميالد با فشار بيشتری لبامو می مکيد 

يک تر به سر مبين فشرده تا اون سينه هامو با فشار بيشتری م
ر هيجان کير رو د. چه خوب همه به کارشون آشنا بودند . بزنه 

درسته که معين به . حال رفت و بر گشت به کسم حس می کردم 
داداشاش تعارف نکرد که اول شما بفرماييد ولی چند دقيقه ای که با 

ن سرعت کسمو کرد اون وقت خودش کيرشو کشيد بيرون و به مبي
ت داشتم با اين که خيلی خوشم اومده بود و دوس. گفت که بياد جاش 

ين حرکتش تا آخر راه با هام باشه و ار گاسمم کنه و لی به خاطر ا
ع اين بار مبين با تالشی زياد شرو. و تفاهم برادرانه بازم لذت بردم 

می دونم دوست داشت در عرصه رقابت ها کم . کرد به گاييدنم 
زش يه لحظه بين لبهای خودم و ميالد فاصله انداخته ا. نياره 

ر حال خواستم که کيرشو توی دهنم فرو کنه تا با ساک زدن اونو س
سمو و شق و آماده داشته باشم که بعد از مبين نوبت اونه که ک

معين فقط به سينه هام پيله نکرده بود اون تمام بدنمو غرق . . بکنه 
با موهای سرم بازی می . با همه جام ور می رفت . بوسه کرده بود 
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دلم می . .. از پهلو ها کونمو به چنگ خودش در آورده بود . کرد 
يلی تو خ. خواست دهن باز می کردم و بهش می گفتم دوستت دارم 
گرم يه ا. با حالی ولی نه يه مادر نبايد بين بچه هاش فرق بذاره 

و  حس خاصی نسبت به يکی داره بايد در قلب خودش داشته باشه
حداقل پيش همه بروز نده هر چند من همه بچه هامو دوست داشتم و 

م که يه خورده خودمو رو به باال حرکت می داد. .عاشقشون بودم 
ستشو معين د. .از تماس کير مبين با بدن خودم لذت بيشتری ببرم 

گذاشت قسمت زير شکم و باالی کسم و با کف دستش روشو می 
اين کارش هوس . کشيد و دستشو به سرعت و شدت می گردوند 

ی اختيار بميرم برای ميالد جونم از بس ب. منو خيلی بيشتر می کرد 
و حشری شده بودم چند بار کيرشو گاز گرفتم ولی طفلک چيزی 
نگفت .

می خواست دوباره بکنه توی . ميالد کيرشو از دهنم در آورده بود 
بچه  .عشق می کردم . دهنم که بهش گفتم جاشو با مبين عوض کنه 

هم تر ها خيلی خوب با هم تفاهم داشتند و اين برام از همه چی م
راغ ميالد که اندازه کيرش از بقيه کوچيک تر بود اومد س. بود 
را ولی طوری در عالم لذت و خلسه بودم و از رفاقت براد. من 

ری که کيف می کردم که برام فرقی نمی کرد که کلفتی و درازی کي
: معين .. اووووفففففف پسرا پسرا -.. توی کسم قرار داره چقدره 

تو رو تو رو می -جوووووووون مااااامااااااان بگو چی می خوای 
هنم و معين که يک دور تمام بدنمو ليس زده بود اومد رو د. خوام 

باره همونو دو. چقدر بهم حال می داد .. کير کلفتشو کرد داخلش 
هش بگم می خواستم ب. بايد می کرد توی کسم تا منو ار گاسمم کنه 

ون اون چ. که کيرشو در بياره و يه بار ديگه اونو بکنه توی کسم 
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حس می کردم که در ميان اين سه تا . لحظه فقط تشنه کير اون بودم 
داداش اين سرور منه ولی ديگه نبايد زياد خودمو حساس نشون می 

داداشا هم به عنوان احترام ميدونو . اين ديگه کار خودش بود . دادم 
مامان مامان هر موقع باشه -. خالی کرده در اختيار معين گذاشتند 

عزيزم -. اصالت کونت يه چيز خاصيه که هميشه بايد محفوظ بمونه 
اصالت کير خودت رو . حاال چه وقت صحبت از اصالت کونه 

هامو پا. مامان اين دو تا در کنار هم مکمل همديگه اند -. بگو 
طوری به دو طرف باز کردم که خودمم حس می کردم هر لحظه 

ب رفت پاهام می خواد جر بخوره ولی اين کير معين بود که يه ضر
-توی کسم و هر لحظه حس می کردم که می خواد جرم بده 

وا دو تا کف دستامو رو به ه. عزيز دلم . آخخخخخخخ عزيز دلم 
روم تر گرفته تند و تند حرکت می دادم که يعنی پسرم آروم تر و آ

. دارم ميام داره مياد عزيزم . که من از هوس هالک شدم 

 .داره مياد .... تووووووووو.. واااااايييييی معين معين جون بازم تو 

 حاال همه چی داره حال می کنه حتی اين سکه ای که در دست

بودم  دستامو گذاشته. بيا جلو جلو جلو تر خواهش می کنم -. منه 
 رو کونش و اونم خودشو به باالی کسم می زد و کيرشو خيلی

آخ که چقدر از اين سکس هفته های . راحت تا ته کوسم می فرستاد 
دلم می . اخير لذت می بردم به زور می تونستم خودمو تکون بدم 

ود به خواست دو تا کير ديگه هم از بغل کير معين راهی واسه ور
فقط در .. ولی ديگه بايد نوبتی منو می کردند . کسم پيدا می کردند 

د بگه سکوت چشامو بسته بودم و معين هم می دونست که چيزی نباي
تم که به دو تا پسر ديگه ام گف. و آخرای لذت و عشق و حال منه 
 مبين. اونا هم اين کارو کردن . بيان رو لبام و سينه هام تمرکز کنن 
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 ميالد هم. اومد رو سينه هام تا اونا رو با هيجان بيشتری ميک بزنه 

ه اين من خودم از اونا خواسته بودم که ب. رو لبام کار می کرد 
 چون تجربه مبين به نسبت ميالد کمی. صورت تقسيم کار کنن 

بيشتر بود و حس می کردم که راحت تر می تونه با سينه ور بره و 
اشت انگار د. حال بده و ميالد هم با عطش خاصی لبامو می مکيد 

ديگه هيچی نمی . چشا و لبامو بسته بودم . بهم آب حيات می داد 
و لذتی  فقط می خواستم به اون چه که داره سرم مياد. خواستم بگم 

. د عجب شبی بو. که تا لحظاتی ديگه به اوجش می رسه فکر کنم 

فقط .  مهسا مهسا به هيچی فکر نکن.. لذتی طوالنی با سه پسر گل 
 اين که اصال در اين. به لذت فکر کن .. حس بگير .. تمر کز 

سته فقط با چشای ب. دنيای خاکی تو هستی و اين لذتها برای تو اند 
سه تا پسرام به خصوص . آرامش در تاريکی رو حس می کردم 

معين با کير خودش يک بار ديگه منو به عالم پرواز و خلسه برده 
حرکات و ضربات کير . فقط به لذت و هوس فکر می کردم . بودند 

اون يک ريز در حال . معين رو به خوبی داخل کسم حس می کردم 
ر منو می شناخت می دونست من کی و چه جوری ا. گاييدنم بود 

گاسم ميشم و هر وقت هم که کارم تموم شه آبشو شيره جونشو وارد 
می دونستم با اين حشر و حرکت من هنوز ار گاسم . کسم می کنم 

ر تو ؟ می خواستم بگم پس/مامان خوبه همين جوری خوبه ؟-. نشدم 
اونم . .. که خودت استادی ولی سرمو تکون دا ده و تاييدش کردم 

ب و وقتی مبين سينه هامو می خورد انگاری کس و ل. ادامه داد 
. برم سينه رو در يه امتداد هماهنگ می کرد تا من بيشتر لذت ب

انگشتاشو گذاشنه بود . معين هم فشار رو از کناره ها هم زياد کرد 
بغالی کسم و يه جوری اونا رو مالشش می داد که اگرم می خواستم 
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حال  لبای ميال دهمچنان در. . ديگه نمی تونستم چشامو باز کنم 
 مکيدن لبام بوده و با بوسه شيرين و لبهای ميالد خوشگلم داشتم حال

وسمو مثل پرش ماهی ک. آب کسم ديگه راه افتاده بود .. می کردم 
ار ضا شدنم کمی طوالنی شده .. به طرف سقف کير معين کوبوندم 

حس لذت رهام نمی کرد. بود 

- اال ح.. معين . ديگه تموم کردم .. آخخخخخخخخ ديگه تموم کردم 
وبم می آره مامان آره مامان گلم خ-می دونی که بايد چيکار کنی 

ا پسر گلم پاهامو کامال باز کرده بودم ت. دونم که بايد چيکار کنم 
نم بتونه خيلی راحت تر ار از اونی که فکرشو می کردم و می ک

ازم زياد اووووفففففف ماااااماااااان ب-.. آبشو توی کسم خالی کنه 
. شدم  خيلی سنگين-.. تو از کجا می دونی که زياده -.. داره مياد 

عقب .. خودتو ول کن .زود باش -.. اون پشت خيلی جمع شده 
بتو من همه آ. هر عقب نشينی يه چند قطره استهالک داره .. نکش 

بريز بده .. همه رو هر چی داری همه رو خالی کن . می خوام 
.. بريز بريز .. اووووووووففففففف مامان تشنه آبته عزيز 

چقدر . آييييييی مامان مااااماااااااان مهسا جونم -جوووووووون چه 
گم به اگه ب. !جووووووووون چه حالی داد . تشنه اش بود اين کسم 

فدای کير و -.. اندازه يه استکان توی کسم آب ريخت اغراق نکردم 
ورم چه ج-.. مامان مامان گلم بازم تشنه اته -.. کمرت شه عزيزم 

کار  نمی دونستم چه.. مهسا هميشه تشنه و عاشق کيره .. چه جورم 
 می خواد بکنه ولی درجا ميالد رو که لباشو از رو لبام به زير گلوم

سم رسونده بود صدا زد که بياد رو کسم سوار شه و آبشو توی ک
د هم که ميال. آخ که چقدر از تفاهم پسرا لذت می بردم .. خالی کنه 

ين می دونستم داغ کرده در جا اومد کيرشو گذاشت جای کير مع
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چند قطره از آب کير معين جون از کسم بر گشت کرد و . توی کسم 
انگاری که کير ميالد وارد دريايی . ميالد هم با کيرش بهم حال داد 

داداش -آب کير داداشه رو داشت اون داخل حل می کرد .شده باشه 
 چقدر خوشم ميومد.. .. ميالد از ماست داری کره می گيری ها 

تا  وقتی سه. خوشحال بودم . پسرا اين جوری سر من تفاهم دارن 
راث مرد سر کس اين جوری تفاهم داشته باشن حتما سر ارث و مي

بذارم  ديگه می تونم با خيالی آسوده سرمو. هم با هم کنار ميان 
ذت حاال ديگه زمان زمان ل. هر چند برای مردن زود بود . زمين 

ی زمانی که ديگه به دلم غصه ا. بردن و عشق و حال کردن بود 
نگ از اونجايی که ار گاسم شده بودم فقط با حس قش. راه ندم 

دونستم  می. مادرونه پسرونه کير ميالد گلمو داخل کسم پذيرا شدم 
 .بعد از اون مبين هم هست که بايد باهام حال کنه و آبشو خالی کنه 

!چه زندگی شيرينی . پسران برای مادر و مادر برای پسران 

حس کردم که . نميذارم به اين دنيای قشنگ ما ضربه ای وارد بياد 
ر چند ميالد هم داره يه حرکات تقليدی از معين رو انجام ميده ه
زنش  معين حرکاتش استاندارد و منحصر به فرد بوده می دونم که

ه اسم زن برای پسرام ک.. از اين بابت خيلی ازش راضی ميشه 
ه يه نمی تونم حس کنم ک. پيش کشيده ميشه مو بر تنم سيخ ميشه 

و خودم به تنهايی هر سه تا شون. روزی عروسام بشن رقيب من 
ل کسم چشامو بسته بودم تا از حرکت کير ميالد داخ. سير می کنم 

توی  چون وقتی آب گرم ميالد رو.. همينم شد . لذت بيشتری ببرم 
می  کسم حس کردم ديگه يه دنيايی از کيف و لذتو در وجودم حس

کردم که حاضر نبودم اون لحظات رو با چيز ديگه ای در اون دنيا 
ت تر اون با يه کير ی سف. بعد از ميالد مبين اومد . عوضش کنم 
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ن و احساس قشنگ با پسرا بود. از کير ميالد مشغول گاييدنم شد
د ولی مبين خيلی زو. اوج صميميت داشت هوسمو بر می گردوند 
ومدن رو سه تا پسرا ا. تر از ميالد آبشو توی کسم خالی کرده بود 

ندگيمو ريزش آب کير اين سه تا جواهر ز. تنم و باهام ور می رفتن 
 آب همين جوری. از کناره های کسم به خوبی احساس می کردم 

يعنی همه اينا داخل کس من ! چه خبر بود . داشت می ريخت 
خاصيتش خيلی . ؟ کاش همه رو جذبش می کردم /ريخته شده بود ؟

بعد از اون ديگه . ولی فکر کنم يه چند دقيقه ای خوابم برد . زياده 
رشونو بازم سکس دو به يک و سه به يک اين که دو تا از پسرا کي

نه چه صح. فرو می کردند داخل کسم و يکی ديگه کونمو می کرد 
. دلم می خواست اين صحنه ها رو می ديدم . های درخشانی 

ر دو ازشون خواستم که با دور بين يا موبايل از صحنه سه کير د
اونا يا بايد تنظيم اتومات می کردند يا . سوراخ عکس و فيلم بگيرن 

لم اين که دستشونو می بردند عقب تا با فاصله ازم عکس و في
از محکم  باالخره کار. هر دو کا ر رو با هم انجام دادند . بگيرند 

پسرا . ديگه ارگاسم نشدم ولی خيلی حال کردم .. کاری عيبی نداره 
ی شما پسرا-. مامان مهسا رو عشق است : معين . صفای کيرتونو 

آب کيرتون داخل کس . گلمو عشق است که داداشای واقعی هستين 
اميد وارم هميشه اين جور با هم . مامان با هم پيمان برادری بستند 

مامان  :ميالد . مامان دوستت داريم : مبين . صميمی و رفيق باشين 
خدا نکنه که من باشم و يک تار مو از -اگه تو نباشی من می ميرم 

چهار تايی مون همديگه رو در آغوش کشيديم.. سرتون کم شه 
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پسرام با موفقيتهايی که در کنکور ورودی به . چندی گذشت 
اونا  دانشگاه به دست آوردند نشون دادن که سکس با مادرشون رو
اين . اثر مثبت داشته و با آرامش تونستن که درساشونو بخونن 

. موفقيتها و آرامش ناگهان هيکل پسرای گلمو مردونه تر کرده بود 

وند مبين مهندسی مکانيک می خ. معين رشته پزشکی قبول شده بود 
با اين که مدتها از مرگ شوهرم می گذشت ولی . و ميالد هم حقوق 

روز با اين که هر. . پسرا هيچوقت نذاشتن احساس کنم که تنهام 
 نسبت به روز قبل يه روز پير تر می شدم ولی احساس جوونی

می هيکل مردونه کنند ولی باهاشون بيرون ن. بيشتری می کردم 
رفتن و اون تفريحی که بقيه با جنس مخالفشون انجام می دادن رو 

نو به آينده منم که سرمو با پسرا و رشد کير اونا م. انجام نمی دادن 
اهميتی  اونا اصال به دخترا و دختر بازی. اميد وار تر کرده بود 

هر . راستش من اونا را در اين مورد آزاد گذاشته بودم . نمی دادند 
يدم چند دل تو دلم نبود و اگه يه وقت اونا رو با دختری می د

می خواستم عشق و هوس خودشونو فقط واسه . حسادت می کردم 
البته اونا دوستان دختری داشتند که . مامانشون نگه داشته باشن 

 باهاشون حرف بزنند و در مورد مسائل درسی مشورت کنترل و

نظارت بر شرکت و دارايی محسن و فعاليت های اقتصادی در اين 
ار ها ولی خودمو خسته نمی کردم و بيشتر ک. زمينه گرم می کردم 

 نمی دونم چرا از وقتی که پای. رو می دادم که کار مندام انجام بدن 

مردونه  پسرا به دانشگاه باز شد همه شون به ناگهان تيپ و قواره
ای پيدا کرده طوری که با هريک از پسرا مخصوصا معين که 

ی سکس می کردم فکر می کردم با هر سه تايی شون دارم سکس م
وقتی با . ازتماس دستاشون با بدن لختم لذت بيشتری می بردم . کنم 
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ار تمام وجودشون منو ماساژمی دادن حس می کردم که يک تنه ک
تر شده منم کمی وزنم بيش.سه نفر ه هفته های قبل رو انجام ميدن 

 .بود ولی اون جوری نبود که توی ذوق معشوق های گلم بزنه 

ی پسرايی که روز به روز به مادرشون عالقمند تر می شدن و م
حتی دوست دختر معين به زور می . گفتند مامان ما زن نمی خوايم 

 معين هر کاری کرد از. خواست کاری کنه که پسرم عاشقش شه 

بود در  دختر خوشگل و فهميده و با خانواده ای. دستش در بره نشد 
..  پسرم دوست داشت با مامانش حال کنه. هر حال دوستش نداشت 

رمی يه روز که يه دامن چين دار فانتزی به رنگ سفيد و جنس چ
پام کرده بودم و يک تاپ بسيار تنگ وچسبون که خيلی بهم ميومد 

چقدر  مامان مامان فدات شم-. ناگهان معين رو ديدم که وارد شد 
لم د. هوس تو رو دارم . مامان من االن می خوام -.. خوشگل شدی 

می خواد ببرمت اتاق خواب و روی همون تخت هميشگی مثل 
ز زير دستشو ا. خودشو به من چسبونده بود . هميشه تر تيبتو بدم 

انگاری با ميليمتر های وجودم آشنايی . دامن گذاشته بود روی کونم 
طوری با انگشتاش و نوک انگشتاش رو پوست کونم می . داشت 

عزيزم معين دنبال چيزی می -کشيد که بی اختيار چشامو بسته بودم 
نم ؟ اوووووووففففف ماااااامااااااان دنبال شورتتم ولی می بي/گردی ؟

ولين می دونستم که تو شيطون بال که بيای خونه ا-. خبری نيست 
داداشات که کالس دارن و باز اين . چيزی که ازم می خوای همينه 

دارم دارم دارررررم -.. تويی که حاال بايد هوای منو داشته باشی 
ديگه -مامان چقدر کس کوچولوت خيس کرده -... مااااامااااااااان 

می  مهسا جونم من کی از اين غلطا-بيشتر از اين دستم ننداز 
لی کف با اين که دو تا قاچای کونم بر جسته و بزرگ بود و. کردم 
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دست پسرم طوری پهن و بزرگ نشون می داد که حس می کردم 
.  کل قلب کونم زير دستاش قرار گرفته هر چند اين طور نبود

مامان اينا مال -. انگشتای ميانی معين روی کسم قرار گرفته بود 
دامنمو داد باال و . لباشو به لبام چسبوند . مال کير تو .. مال تو -کيه 

انگشتاشو روی کس من حرکت داده و خيسی اونو زياد تر می 
شبيه  صدای پايی که. يه لحظه حس کردم يه صدای پايی مياد . کرد 

هههه آوووووووووهههه.. به صدای حرکت دو تا پسر ديگه ام نبود 
. ود فکر کنم اسمش مهشيد ب. خدای من اين دوست دختر معين بود 

بای ل. اون لحظه که اون منو ديد نمی دونم در چه وضعيتی بودم 
چين دامنم روی کونمو پوشونده بود يا . معين رو لبام قرار داشت 

. عزيزم خيلی بد شد -. معين داده بودش باال رو دقيقا نمی دونستم 

اشتم من د. نه مامان بره گمشه -شرايط ما خيلی که نا جور نبود 
زيزم نه ع-مامان خودمو می بوسيدم خالف ديگه ای که نمی کردم 

مادر - اصال خالفی در کار نبود ولی اين آدما که جنبه شو ندارن
 تو هم خواستی بهش بگی که با-. مهشيد اعصابمو خراب کرده 

فته مهشيد ر.. نه مامان اين طور نيست -؟ /مادرت حال می کنی ؟
زم همچين عزي-بود و من و آقا دکتر آينده مملکت با هم تنها شديم 

بدم نشد که مهشيد رفت پی کارش

در آر -دروغم کجا بود -؟ /راست ميگی ؟-.. خيلی هم بد نشد مامان 
حاال ديگه حرفمو باور نداری -بينم تا چه حد راست ميگی 

. ارم باور دارم باور د.. اوووووفففففف چرا چرا چرا -؟ /مامان ؟

معين چيکار می کنی -. چقدر قوی و حرکاتش مردونه تر شده بود 
 راستشو بگو قرصی چيزی می خوری که تا اين حد کيرت فعال و

اون  وقتی کس به. نه مامان اينا همه عشق و هوسه -؟ /تيز شده ؟
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و  معلومه که رگ.. تنگی و خوشگلی و داغی ميشه لباس کير من 
امانت می تونی بگی م-. ريشه کير من جا باز می کنه و کلفت ميشه 

.. ست چرا هر قدر هم کير می خوره بازم دلش می خواد و تشنه تو

نمی دونم -ديگه اين يه تيکه رو سختم بود که از داداشام اسم ببرم 
رای ب. بايد حس کنی . بيا تا نشونت بدم چرا . مامان نمی دونم 

يه کرشمه ای .. بعضی از سواال جواباش در خود اون وسيله هست 
. هتر ب. خودت بهتر از همه می دونی -. اومده گفتم چه وسيله ای 

رد منو انداخته بود روی تخت و دو طرف کونمو طوری بازشون ک
رو ولی وقتی که کير چماق شده شو ف. که نزديک بود جر بخورم 

کرد توی کسم حس کردم بيشتر از اونچه که فکرشو می کردم آروم 
می  جاااااااااان عزيزم چه خوب مادرتو. گرفته رفتم توی هوس 

. پر حرارت تر . هر روز گرم تر . هر روز بهتر از ديروز . کنی 

.. مامان  خب باشه-. هنوز هوا گرمه تازه اول پاييزه .. جاااااااان 

رينی دلم می خواد يه حال درست و حسابی به شما بدم که اين شي
يعنی  مامان مامان-.. چی ميگی . قبول شدن شما در دانشگاه باشه 

آره واسه آخر اين هفته سه روز -؟ /ميگی ما رو می بری رامسر ؟
ن دفعه يادش به خير او-. نمی دونی چه کيفی داره . تعطيلی داريم 

ه دوست چي-. من و تو تنها بوديم ولی اين دفعه داداشام هم هستن 
من که ديگه با داداشام . هر مدلش خوبه -. داری تنهايی با من باشی 

شده به ياد  ولی دلم می خواد يه بار تنها هم که. اين حرفا رو ندارم 
رو تپه  اون روزايی که تازه با هم حال کردن رو شروع کرده بوديم

. ت عزيزم هر جاش برای من يک خاطره هس-. ها با هم حال کنيم 

.  دوست دارم در هر جای اون باهات حال کنم. يک خاطره قشنگ 

-.. می دونم مامان -ولی هوای اون پسرا رو هم بايد داشت 
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و اوووووخخخخخخ قربون تو پسر چيز فهم خودم برم که مامانش
يکی  خوشحالم که سه تا بچه تر بيت کردم يکی از.. درک می کنه 

اينه  اگه ما امروز مودب و با اخالق هستيم به خاطر-.. مودب تر 
به  مامانی که. که يک مامان خوب و گل و مهربون و پاک داريم 

ليه توی دلم گفتم کدوم زن کس خ.. خاطر ما دوباره شوهر نکرده 
مگه مغز خر . که با وجود داشتن سه تا شوهر بره يکی شوهر کنه 

زيزم ع-صدام در نيومد . ؟ سه تا رو بدم يکی رو بگيرم /خوردم ؟
 کيرش.. حاال منو بکن . يه مادر تا هست واسه بچه هاش هست 

طوری دراز و کلفت نشون می داد که انگار داره در درازای شکمم 
اون  اون روز معين.. . حرکت می کنه و در حال پاره کردن نافمه 

قدر خوشحال بود و کيف می کرد که تا چند ساعت داشت منو می 
 مامان هم توی-. می گاييد و می گفت به عشق رامسر . گاييد 

اگه داداشام بدونن چه . استخر باال می کنيمت هم توی استخر پايين 
حالی داره اونجا مامانو گاييدن از حاال تا اون موقع خوابشون نمی 

ر منم ديگه گذاشتم ه. اين پسره عجب ذوق زده شده بود . بره 
داشت اين پسره دل ن. جوری که دلش می خواد ابراز احساسات کنه 

اون قدر کرد و کرد و کرد تا اين که . دست از گاييدن من بر داره 
. تند داداشاش از راه رسيدند و يک سرويس هم اونا باهام ور رف

يگه منم که د. معين که خسته شده بود داشت فقط تماشا می کرد 
حتی قبلش زير کير معين برای يک ساعتی در . کيف می کردم 

ت حالت خواب و بيداری بودم و اون هر کاری که دلش می خواس
دن مبين و ميالد در يک حرکت دوبل افتاده بو. انجام می داد 

فر هم کير اين دو ن. دو تا کير خوردن هم چه صفايی داشت . رومن 
وقتی بهشونم گفتم که چهار نفری بد . به نسبت رشد خوبی کرده بود 
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ز نيست که بريم رامسر خوش بگذرونيم دو تا پسرای ديگه هم ا
مامان اونجا از اين : ميالد . خوشحالی جيغی کشيدند که حد نداشت 

مگه .  معلومه. داداش کس خل شدی ها : ؟ مبين /کارا هم می کنيم ؟
؟ چقدر بشينيم جنگل و /ما می خوايم بريم اونجا گردو بازی کنيم ؟

رو  من شما. مبين يه خورده درست صحبت کن -. ستاره نگاه کنيم 
س ک. تر بيت نکردم که هر حرفی رو هر جايی بر زبون بيارين 

خل شدی رو آدمای الت بر زبون ميارن

اين بار خيلی بی سر و صدا رفتيم به ويالی جنگلی خودمون در 
بچه ها حواستون باشه اگه می خواين که از مامانتون بهره . رامسر 

يگه مند شين و بهتون خوش بگذره يه حال درست و حسابی کنين د
بچه بازی  بازی با کامپيوتر و فوتبال دو هزار و چند و از اين جور

يست البته اگه خودتون دوست دارين مسئله ای ن. ها رو ول کنين 
ين می دونم که مع. صحبتم با مبين و ميالد جانه . ميل شمايت 

د ولی با اين که پاييز بو. عزيزم خيلی زرنگ تر از اين حرفاست 
ه و چند درخت پرتقال در گوش. هوا هنوز گرمای تابستونو داشت 

بچه .  کنار باغ با پرتقال های سبز و درشت خود نمايی می کردند
زه و شمال پرتقال های خيلی خوشم. هام همه عاشق پرتقال بودند 

ليمو  بچه ها به اون-. يه درخت ليمو هم داشتيم . تازه ای داره 
هر چی  ليموی مامانتون رسيده. بذارين برسه . کاری نداشته باشين 

ديگه  پسرا.. مامان چه صفايی داره -.. که بخورينش بازم آب داره 
 به روم نياوردند که من و معين آيا در اين منطقه با هم بر نامه ای

ولی می دونستم االن ديگه از بس رابطه معين با . داشتيم يا نه 
واسه . داداشاش خوب شده که خودش موضوع رو پيش می کشه 

اين که همسايه بعدا مزاحم و موی دماغ نشه رفتيم يه سالم عليکی 
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کرديم و خوشبختانه بچه ها شون اين چند روز تعطيالت رو رفته 
که  بودند خونه مادر بزرگشون توی شهر و يه سری کارايی داشت

ستن پس ديگه پسرا راحت می تون.. می خواستند براش انجام بدن 
پسرا فقط حواستون باشه آدم در پاييز -. بيان با مامانشون حال کنن 

ه ای هر چند خودش در يه نقط. ميگن بادش سمه . زود بيمار ميشه 
مهربون  ولی پاييز وبهار هر چی زيبا و. از زمان خيلی زيبا ميشه 

يه  بچه ها بريم. بشن به زيبايی و مهربونی پسرای گلم نيستن 
ده ديگه شب ش. .. چيزی درست کنيم بخوريم که خيلی کار داريم 

يه  هر چند همه شون هميشه. ستاره هايکی يکی در اومدند . بود 
ل يکی ولی به هر حا. جايی نميرن که بر گردن . جايی خونه دارند 

معين سرشو رو به آسمون گرفته . يکی خودشونو نشون دادند 
-. متفکرانه و مثل فيلسوف ها به طبيعت باال سرش نگاه می کرد 

به همون چيزی که من دارم فکر می . عزيزم به چی فکر می کنی 
خاطره  فقط. آره مامان به اين که زمان چه زود می گذره -؟ /کنم ؟

رينی می دونی عزيزم اين خاطره ها کی شي-. ها با قی می مونند 
ه اون ؟ وقتی که يه واقعه ديگه ای شبيه ب/اون به اوج می رسه ؟

ز اين که ا.؟ يه نگاهی به من انداخت /گرفتی عزيزم ؟. اتفاق بيفته 
به راحتی خودشو به من . منو پيش داداشاش ببوسه ابايی نداشت 

چه هيجان انگيز . نسيم پاييزی گونه هامو نوازش می داد . چسبوند 
اين  بود فکر کردن به اين که تا يک ساعت ديگه دسته جمعی روی

شه  پسرا ممکنه شب هوا زود خنک-. تپه ها با هم عشق می کنيم 
بريم که بايد زود بريم و زود بر گرديم من دلشو ندارم که شما رو 

در عوض روز روشن يعنی فردا هم خيلی با . مريض ببينم 
اره هوا شناسی هم اعالم کرده که يک توده هوای گرم د. صفاست 
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مياد اين طرفا و اين سه روز تعطيلی هوا خيلی گرم و تا حدودی 
شت و با يه م. اگه بدونی شنا در استخر چه لذتی می ده . شرجيه 

به  هوا رنگ و بوی پاييزو. مال حسابی از طرف شما پسرای گلم 
ه گاه يه اينو هم نبايد فراموش کرد که مواردی ک. خودش گرفته بود 

و من آدمايی ر. چيزی به آدم تلقين ميشه در باور آدم هم تاثير گذاره 
نشون می شناسم که تا آخر اسفند گرم ترين لباسای زمستونی رو ت
ا سرد می کنن اما به محض اين که اول فروردين مياد حتی اگه هو
سشونو تر هم بشه خاطرشون از فرا رسيدن بهار آسوده ميشه و لبا

ست کم می کنن يه اعتماد به نفس خاصی از اومدن بهار بهشون د
ا در ميده و در مورد پاييز هم همين فاز و حس وجود داره منته

 همه هيجان. اصال نفهميديم چه جوری شام خورديم . جهت عکس 

و رفتن به روی تپه ها و زير نور ماه و ستاره قرار گرفتن ر
ا مگه در اين دني. تکرار فضای شاعرانه عشق و هوس . داشتند 

يی که همين طبيعت و همين زيباييهاست و ما آدما. چی وجود داره 
گه هم وقت ا. از اين نعمتها و مواهب بايد نهايت استفاده رو ببريم 

ه استفاده تلف کنيم سر خودمون کاله گذاشتيم و در واقع نتونستيم ک
ه آخ که چ. .درستی از روز های جوانی و خوش زندگيمون بکنيم 

هنوز فضای تابستان بر اين شب پاييزی حاکم . هوای دلپذيری بود 
اين جوری راحت تر می شد سکس کرد و از لحظه ها لذت . بود 
گوشه ای  بچه ها لباسا همه رو از تنتون در آرين بذارين يه-. برد 

اگه باد شديدی وزيد يا احساس سر ما کردين در جا لباساتونو 
ا سه تا مامان ما رو بچه گير آوردی ها ناسالمتی ب: معين . بپوشين 

من .. قاضی : ميالد .. پزشک و مهندس و وکيل . دانشجو طرفی 
ببينم پسرم وقتی که قاضی شدی در مورد -.. می خوام قاضی شم 
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عشقبازی با مامانت چه کمی صادر می کنی .... 

يکی اين که از اول . خب مامان گلم دو نوع حکم ميشه صادر کرد 
قانونو زير و رو کنيم ولی اگه بخوام خودمو پيش خودم جريمه کنم 

ک سلول که ميگم جريمه اش اينه که من و مامان جونم بايد بريم به ي
داداش ما رو : معين .. من و مامان .. تا آخر عمرمونو با هم باشيم 

لول مارو بنداز توی يک س. فراموش نکن ما دو تا هم هستيم ها 
 بچه ها به جای اين حرفا بيايين در اين هوای آزاد يه-.. چهار نفره 

روم لباسامونو همين جوری آ. . نفسی چاق کنيم و يه حالی ببريم 
گ و يه چند تا مالفه کوچيک و بزر..... آروم از تنمون در مياريم و

معين . يم ديگه از همون اول کامال بر هنه شد. زير انداز هم آوردم 
می گفت مامان هيجانش به اينه که شورت طرفمونو نرم نرم بکشيم 

ه می عزيزم شما هر کدوم رو اين تپه ها و زير نور ما-. پايين 
؟ حاال امشبه رو /خواين يه قسمت از شورتمو داشته پايين بکشين ؟

. کنه تخفيف بياين من از نسيم پاييز هم می ترسم که مريضتون ن

 درسته که شما دوست پسر و معشوق و شوهر من هم هستين ولی

پسر منم هستين ديگه و يه نگرانی های خاص يه مادرو هم دارم 
ا از هوای دلپذير پاييز و اعتدال هو. کامال بر هنه شده بودم .. ديگه 

نسيم ماليمی هر چند . کسم خيلی داغ کرده بود . خيلی خوشم ميومد 
ی لحظه يک بار می خورد به کسم وهوس رو در تمام تنم پخش م

جنگل  پسرا بيايين که امشب زير نور ماه و ستاره و آرامش. کرد 
ده همه چی برای به جا گذاشتن يک خاطره ای شيرين آماده آما

ونه معين که از اين گ. پسرا عجب جايی رو انتخاب کرديم -هست 
اومد از . شب ها يه خاطره ای داشت می دونست که لذتش يعنی چه 

. صورتمواز پشت به صورتش چسبونده بودم . پشت بغلم زد 
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. کيرش به کونم چسبيده بود . گرمای کيرش حسابی داغم کرده بود 

. الپامو باز کردم که از چاک کونم کيرش با کسم تماس داشته باشه 

دنو داغی کير ش در نسيم اون شب پاييزی لذت در کنار پسرا بو
نو و معين می دونست نقطه حساس م. برام خيلی زياد تر کرده بود 

و  واسه همين کيرشو با سرعت. اين که چطور بيشتر حشريم کنه 
آهههههههه عزيزم پسرم -نرمی خاصی رو کسم می کشيد 

-چقدر آتيشی هستی تو . کس مامانتو داغش کردی . خوشگلم 

نهههههههه تو که هنوز نذاشتيش -.. اووووووفففففف سوختم سوختم 
عزيزم يه خورده هم -.. خودمو توی بغلش می رقصوندم .. توش 

مين و مجبور شدم رو ز.. جا رو واسه اون دو تا داداشات باز کن 
وشت يه پهلو دراز بکشم تا سه تايی بيان روم و هر کدوم مث گ

امو دادم يه پ. قربونی يه قسمت از بدن منو در اختيار داشته باشن 
ه حالتی هوا تا الی پام و دو تا قاچای کونم نسبت به بچه ها در ي
بين و م. قرار بگيرن تا اونا راحت تر بتونن کارشونو انجام بدن 

 ميالد سرگرم ليس زدن سوراخ کس و کون من شدند و معين هم

 اومد رو سينه هام و با ميک زدن نوک اون بازم صدامو برد

نو معين م-.. کير وکس و کون و سينه و هوای دلپذير .. باالتر 
ببوس ببوس گوششو به دهنم چسبونده بود چون اين طور ازش 

وس پسر چفدر ه-خواستم می خواستم خيلی آروم براش حرف بزنم 
اون  چقدر هوس. ياد اون شب ميفتم .. و هيجان منو زياد می کنی 

ولی ..شبو دارم ولی می دونم امشب هم ميشه يه شبی مثل اون شب 
هر چيزی شب اولش يه چيزی ديگه ايه اونم خيلی آروم گفت مامان 

تم نتونس.. . بازم شب های زيبای دو نفره رو هم خواهيم داشت 
ی بدنم مبين ميالد يه چند دقيقه ای بياين طرف باال-.. چيزی نگم 
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ن مشغول معين يه کارايی انجا م بده بعد شما ها اون وقت می توني
ر دو ازشون خواستم که د. ميالد و مبين اومدن باالی سرم . شين 

 جهت مخالف در يه حالت قرينه دهنشونو بذارن رو سينه ام و

ره معين هم رو بدن طاقبازم طوری قرار بگي. نوکشو ميک بزنن 
اين جوری خيلی .. که راحت بتونه کيرشو فرو کنه توی کسم 

و معين دو تا دستاشو گذاشته بود ر. . راحت رو من سوار بود 
زمين و خيلی راحت خودشو رو من حرکت می داد با حرکتش 

شتر کيرکلفتشو خيلی نرم می زد به ته کسم و لحظه به لحظه بي
. م اووووووففففففف دلم می خواد جيغ بکش-.. وسوسه ام می کرد 

ره بود باال سرمون تا چش کار می کرد ستا. تو دل اين جنگل آروم 
فقط . . .ماه شب چهار ده . عروس آسمون کامال گرد بود . و ستاره 

ای می خواستم به آسمون نگاه کنم و در عالم خودم از لحظه ه
ان خوشت مام-. شيرينی که سه تا پسرا واسم ساخته بودند لذت ببرم 

مگه . کيف می کنم . آره پسر گلم عزيز دلم -؟ /مياد لذت می بری ؟
حظه ميشه سه تا مرد و سه تا کير رو من سوار باشن و من از ل

چه ! م شما رو دارم چه کم دار. های شيرين زندگی خودم لذت نبرم 
غم دارم !

ستاره هم آسمون پر. دلم می خواست هم چشام باز باشه و هم بسته 
حالت  و آرامش شب و شب آرومو ببينم و هم اين که چشامو در اين

حت تر پاهامو باز ترش کرده تا معين هم را. لذت و خماری ببندم 
مبين و ميالد هم که کف دو تا .. عاليه -مامان خوبه -. منو بکنه 

شته دستاشونو دور سينه هام گذاشته و نوکشو به اين صورت گذا
رم سه تايی شون خيلی ن. چشامو ديگه بستم . . بودن تو دهنشون 

حق  حس می کردم که. هوس انگيزانه به کارشون ادامه می دادند 
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ته درس. دارم از اين سکوت و آرامش و حرکات پسرام لذت ببرم 
پسرام بودند  که فعاليتی نداشتم و اونا فعال بيشتر خسته می شدند ولی

اهام و بايد هوای مامانشو می داشتند از طرفی خودشونم داشتن ب
يالد مبين جان خسته شدی سينه ها رو بده دست م-.. حال می کردن 

.. تو با بقيه قسمتهای بدنم ور برو شايد زود تر به ار گاسم رسيدم 

ار مبين شروع کرد به لمس قسمتهايی از بدنم طوری که مزاحم ک
دستامو به صورت عمود و . معين نشه و چقدر هم خوشم ميومد 

خته من طوری که زير بغل برق اندا. خوابيده روی زمين قرار دادم 
 مامان چه جوری تميزش کردی که-.. توی ديد پسرم قرار گرفت 

با  زبونشو می ذاشت زير بغلم و. توی تاريکی داره برق می زنه 
وم جفت لباش اونو می بوسيد و اون قسمتهايی رو که می شد آر

س اوووووووففففف کير معين زبون مبين و هو-. ميکشون می زد 
ست زير بغلی و خوردن نوک سينه هام توسط ميالد همه دست به د

 مامان اين: ميالد -.. هم داده و ديگه نتونستم جلو ناله هامو بگيرم 

اشه جوری که از هوس ناله می کنی اگه پنجره اتاق دوستم باز ب
چيکار -ممکنه صدات که ا ميره باال و تيز ميشه به گوش اونا برسه 

نتون ماما. پسرا تند تر سريع تر -.. کنم عزيزم دست خودم نيست 
من حداقل تا سه بار رسيدن به . به عشق شما اومده رو اين تپه ها 

ه ها بچ. آخرشو واسه خودم کنار گذاشتم هنوز توی اوليش موندم 
دم به پاهامو به شدت می ز. تنبل نباشين هنر خودتونو نشون بدين 

.  زمين به شدت خودمو از اين طرف به اون طرف حرکت می دادم

نذارين من -. ديگه قضيه از جنبه شاعرانه هم خيلی فراتر رفته بود 
ی حس م.. يه زن می دونه . تکون بخورم نذارين من حرکت بکنم 

ه آدم از هوس زياد به جايی می رسه ک. کنه من چی دارم ميگم 
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ز اون دلش می خواد زود تر ار گاسم شه و به اوج برسه ولی قبل ا
و هم  يه حالتی بهش دست ميده که دلش می خواد هم ازش فرار کنه

مين می مثل من که حاال پاها مو بی اراده به ز.. به دنبالش باشه 
زدم ولی دلم می خواست پاهامو ميخ زمين می کردند و نمی تونستم 

.. رم مبين برو پاهامو داشته باش نذار تکون بخو-. تکون بخورم 

رکت ميالد جون کيرتو فرو کن توی دهنم به من امون نده نذار ح
شتامو می بازم مادرتونو رسوندين به باال باالها حاال ديگه م. کنم 

دهنم  زدم زمين و دستامو تکون می دادم ميالد که کيرش بود توی
به غير از معين که داشت منو می . دو تا دستامو هم نگه داشته بود 

.. تند گاييد اون دو تا پسر در يک حالت تعادلی خوبی قرار نداش

ی زد بيچاره معين داشت آخرين زورشو م. ديگه تکون بخور نبودم 
. زنم حرفم نمی تونستم ب. ولی نمی دونم چرا ار گاسم بشو نبودم 

چند بار رفتم کير ميالدو گاز بگيرم ولی سعی کردم با فشار ميکش 
دهنمو پر کرده . ميالد ديگه نتونست جلو آب کيرشو بگيره . بزنم 
ش همين جوری همراه با ميک زدن کيرش بقيه آبشو هم نو. بود 
معين هم وقتی قسمت . پنجه های مبين رو پاهام قرار داشت . کردم 

ايد به باالی پامو يا دستاش آروم چنگشون می گرفت حس کردم که ب
انداخته  نگاهی به ماه گرد و زيبای آسمون. آخرای کار رسيده باشم 

بر  و همراه با تماشای اون حس کردم که آب کسم داره از دور و
ری شل شده بودم خودمو ول کردم تا هر جو. حفره هاش می ريزه 

ميالد رو متوجهش کردم که کيرشو از . که بدنم عشقشه آروم بگيره 
. شيد معين رو من دراز ک. آروم ناله می کردم . دهنم بکشه بيرون 

معين مبين -. اون خيلی خوب می دونست که حال مامانش جا اومده 
ش اونو که صدا! معين جون . ميالد هر سه تاتون خسته نباشين 
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ون دسته جمعی م. آها مامان متوجه شدم -کردم دوزاريش افتاد 
اتفاقا .-مشغول بوديم ديگه از دستم در رفت يعنی از کيرم در رفت 

اومد و دوباره با چند . همينو می خواستم بگم که از کيرت در نرفته 
اال ح-.. ضربه ای که به ته کسم کوبيد آب گرمشو ريخت توی کسم 

ن لحظه اين ديگه تکميل همه اي. شد جاااااااااان چه عشق و حالی 
ولی يه لحظه حس کردم اگه من و معين رسيديم به . های خوش بود 

يالد جان مبين و م-. نقطه اوج دو تا پسر ديگه ام هنوز منو نکردن 
گه مامان ا: مبين . هر جوری دوست دارن با مامانشون حال کنن 

. چشم عزيزم االن برات دمر می کنم -. ميشه رو شکم بخواب 

بچه ها سردتون که . ميالد جون تو رو هم فراموش نکردم 
؟/نيست ؟

. م ما داغ داغ هستي. نه مامان واسه چی سردمون باشه : ميالد 

م گرم تر ا اگه يه کار ديگه ای هم بکن. مامان منم خيلی داغم : مبين 
يی منو مبين جان اگه تو و داداش ميالد دو تا-.. زين ها هم ميشم 

ن جوری اتفاقا اي. نه چه ايرادی داره -. بکنين ناراحت که نميشی 
منو روی  دو تايی. تازه اينجا وقت زياد داريم . خيلی هم حال ميده 

رفتند تپه از اين طرف به اون طرف می کردند تا اين که تصميم گ
مبين زير دراز کشيد من وسط و . که منو بين خودشون قسمت کنند 

و از ميالد هم اومد پشتم اولش دراز کشيدم رو مبين اونم کيرش
نه همون طرف فرو کرد توی کسم ولی ميالد که می خواست فرو ک

می کرد توی کونم کمی سختش بود و کير اون ايستادگی الزمو پيدا ن
خودمو باالتر کشيده و اين جوری . که در اين حالت بره توی کونم 
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دنت عزيزم معين جون چرا خودتو کنار کشيدی ب-مشکلو رفع کردم 
کردی  دليل نميشه که حالتو. بيا تو هم حال کن پسرم . سرد ميشه 

مامان بذار داداشا -اين قدر مالحظه کار نباش . خودتو کنار بکشی 
عزيزم مامانت دوست -وقت زياده . راحت باشن و کيفشونو بکنن 

 بيا عزيزم کيرت.. عشقت هوست نفست داره بهت ميگه .. دخترت 

 حس می کردم که هر.. رو بذار توی دهنم تا واست ساک بزنم 

ال کير چقدر هم که مبين و ميالد بهم حال بدن بازم نگام به دنب
سخت  نمی دونم چرا شايد واسه اين که اون در بد ترين و. معينه 

ون ترين شرايط به کمک من اومده بود و تابو شکنی ها توسط ا
ا در هر حال مبين هم کيرشو کرد توی دهنم ت. انجام شده بود 

 .لذت های جسمی و روحی . خوشی ها و لذت های من تکميل شه 

ی صدا. بعد از چند دقيقه کيرشو در آورد تا من براش بمالم 
 صدای آرامش جنگل و گاه از دور دستها صدای.. پرندگان شب 

طبيعت زيبا در دل سياهی شب به ما . شغالها هم به گوش می رسيد 
ن می راستی اين ماشينايی که از جاده رد ميش. آرامش می بخشيد 

اره دونن که يه مادر با سه پسرش اين جاده رو زير پای خودش د
از آن من  ؟ دنيا/اين زمينو زير پاش داره و اين آسمونو باال سرش ؟

مامان نازم . اووووففففففف مامان گلم : مبين .. و سه تا پسرام بود 
-..  جااااااااااان چيه عزيزم چه احساسی داری-.. مامان قشنگم 

ی چقدر اين جنگل سياه رو روشن م. چقدر همه جا آرومه مامان 
صورت  اين ستاره به همين. دلم می خواد اين شب تموم نشه . بينم 

چی .يم خوشگل و ناز باال سرمون باشن و ما به ديدن اونا حال کن
؟ در همين حال که کير معين رو با کف دستم می /می شد مامان ؟

اره گردوندم و باهاش بازی می کردم گفتم عزيزم فرض کن که ست

245



اين ستاره های قلب و زندگی تو هستند که بايد . ها هميشه روشنن 
 هميشه روشن باشند تا در هر شرايطی بتونی از زندگيت لذت

خودت و آدما رو فراموش . فراموش نکنی در کجای کاری . ببری 
مه واسه اينه که ه. فراموش نکنی که دنيا مال همه هست . نکنی 

ميالد -.. مامان چه حرفای قشنگی می زنی -. ازش لذت ببرن 
کيرشو طوری فرو کرده بود توی کونم که نه تنها درد نداشت بلکه 

حس می کردم که عضالت کونم و داخل . خيلی هم لذت می بردم 
ر با هم دو تا کي.. سوراخش خيلی به مالش و ماساژکير نياز داشته 

سبب  می رفتند توی سوراخ و با هم بيرون کشيده می شدن و همين
ه و می شد که چشام در اون فضای آرامبخش طبيعت باز و بسته ش

دم اصال احساس سر ما که نمی کر. يه احساس سستی عجيبی بکنم 
 معين حالتشو. هيچ يه داغی خاصی رو در وجودم حس می کردم 

بوسه گرم  با يه. نسبت به من طوری قرار داد که بتونم لباشو ببوسم 
نمی  و داغ احساس می کردم که تمام بدنم داره می سوزه و هيچی

ا اين که ب. تونه سر حالم کنه جز اين که يه بار ديگه ار گاسم شم 
ج کيف می کردم ولی می دونستم به اين زودی نمی تونم به او

در  لحظاتی رو. چون يه بار توسط معين تکميل شده بودم . برسم 
ونو از شايد واسه اين بود که من و معين لبام. سکوت سپری کرديم 

. اد سکس و بوسه بهمون آرامش می د. رو لبای هم ور نمی داشتيم 

حس کردم کير معين در ميان دستای من دچار حرکت و لرزش 
ين مادر فداش چه جوری باهام حال می کرد که با ا. خاصی شده 

 جور مالشهای من يک بار ديگه آب کيرشو تو دستای من خالی

لذت می بردم از اين که در اين شرايط هم با اين که يه دفعه . کرد 
سته آبشو خالی کرده ولی از بس هوس داره يه بار ديگه هم تون
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رد وقتی که داشت آبشو توی دستم خالی می ک. خودشو خالی کنه 
قرار  چند بار پشت سر هم خيلی آروم لب پايينی منو ميون لبهاش

چقدر از اين کارش خوشم . . داده به طرز خاصی ميکشون می زد 
ميومد و اين لذت به اون قسمتهايی منتقل می شد که ميالد و مبين 
داشتند با کيرشون منو می کردند

ينا ديگه با معلوم نبود ا. مبين و ميالد دو تايی شون ول کنم نبودند 
. دن کيرشون چيکار کردن که با مقاومتی زياد داشتن منو می کر

رف مبين رو زمين دراز کشيده بود پشتش به زمين و چشاش به ط
می دونستم که اين . داشت با طبيعت زيبا حال می کرد . آسمون بود 

حال و هوا بهش آرامش ميده و داره به اين فکر می کنه که بازم از 
غها ی چرا. اين شبهای بهشتی در کنار نسيم بهشتی روداره يا نه 

روشن ماشينا که از اون پايين در رفت وآمد بودند آخ که چه حالی 
دلم می خواست همه اون آدما می دونستن که من زير کير ! داشت 

ون مبين ج-. . پسرام دارم حال می کنم و آب از آب تکون نخوره 
انت مام. عزيزم حس می کنم که ديگه بايد يواش يواش تندش کنی 

يالد م.. باز داره می پره بال بال می زنه از اون پروازی هاست 
بکن شايد حالم . جون تو اگه می خوای خالی کنی توی کونم بکن 

کی ميگه نسيم پاييزی بده و .. چقدر بهم می چسبه .. بيشتر جا بياد 
رد هر نسيمی که به بدنم می خو. کی ميگه سم داره .. خطرناکه 

 و منو بيش از پيش. انگاری هوسو در تمام تنم پخش می کرد 

مامان تو که االن -.. وادارم می کرد که از پسرام تقاضای کير بکنم 
رو ز  همينه ديگه داداش هم که االن.. دو تا کير توی سوراخاته 
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مامان آب من داره -.. تند تر تند تر ..بسه ديگه -. .. مين ولو شده 
لم همين طور ولم نکن و.. فدات مبين .. بريز ميالد جون -. مياد 

م تا به معين هم از جاش پا شد و اومد شروع کرد به بوسيدن.. نکن 
. .مامان کيرم کيرم .. آخخخخخخخخ -.. نوعی مکمل داداشاش بشه 

ز لذت خيلی به خودم فشار آوردم تا ا.. مبين داشت ناله می کرد 
ر ضام مبين تونسته بود منو ا.. ارگاسم لبای معين رو گاز نگيرم 

فته کير معينو فقط تو دستام داشتم که هر لحظه چنگش گر. کنه 
ی اونم از اين کار من لذت می برد و چيزی نم. ولش می کردم 

مبين آبشو سر . بوسه معين هنوز هوسمو زياد می کرد . گفت 
نها و رو دقايقی بود چهار تايی مون رو چم. بااليی روونه کسم کرد 

 يه پتو نخی بزرگی رو که همرام آورده بودم انداختم رو. هم افتاديم 

ه داغ درسته هوا سرد نبود ولی بدنی ک. تنمون تا سر ما نخوريم 
ا باشه و يک دفعه در فضای خنکی قرار بگيره با اين شريط م

هار اون زير چ.. احتمال سر ما خوردگی پهلو و کليه درد زياده 
ن م. تايی مون همو بغل زديم و دست از شيطنت بر نمی داشتيم 

اونا  به کيرشون دست می ماليدم و. بيشتر اونا رو اذيت می کردم 
 :ميالد . گاهی هم فشارشون می دادم . رو تو چنگم می گرفتم 

ره پسرم آ-مامان چه کيفی داشت اگه تا صبح همين جا می خوابيديم 
اون وقت صبح با بيدار باش . يه عشق و حال خوبی می شد 

دسته جمعی . . برادران بسيجی و اماکن از خواب بيدار می شديم 
مامان اون وقت توی زندان هم می تونيم : ميالد .. ميفتيم هولفدونی 
ر و فقط اونجا حموم و استخ. آره ميشه کاری کرد -کاری بکنيم 

نمی دونم چی شد که دسته .. جکوزی و سونا و جنگل و دريا نداره 
ديگه . حس کرديم که بايد کمی هم درددل کنيم . جمعی مون خنديديم 
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ديگه  همه مون به نحوی از سکس و با هم بودن ار ضا شده بوديم و
ستخر می چسبيد که يک مرحله در استخر باال و يه مرحله هم در ا

. هر يک از بچه ها به نوبت منو می بوسيد . پايين بر نامه بذاريم 

از . يم انگاری اين ما نبوديم که تازه داشتيم با هم سکس می کرد
سقف  بازم به.. . همون زير دستمونو می ذاشتيم الپای يکی ديگه 

دور و  پر ستاره باالی سرم نگاه می کرد م و هوسم زير سينه ها و
. و پسرا هم کسمو بمالين و هم سينه هام-.. بر کسم جمع می شد 

معين کف دستشو رو کسم کشيد و مبين و ميالد هم بهشون نفری يه 
اديم و ديگه پتو نخی رو از رو خودمون کنار ند. دونه سينه رسيد 

ه عزيزم آر-مامان چقدر با حاله : ميالد .. زير همون مشغول بوديم 
ارم پسرا اگه من خوابيدم کاری به ک--. منم دارم حال می کنم 

نگين که خسته شدين و می خواين از دور و بر . نداشته باشين 
چشام آروم آروم باز و . آفرين پسرای گل من . مادرتون برين کنار 
هم دلم می خواست بخوابم و هم بيدار باشم و به . بسته می شدند 

چند . ولی نمی شد که همه جوانب رو داشته باشم . زيباييها نگاه کنم 
چون در  .می دونم بيشتر از ده دقيقه نشد . دقيقه ای رو خوابيدم 

اين فاصله بار ها و بار ها صدای پسرا رو شنيدم و در يه حالت بين 
با الپام و دو تا پام به دست معين فشار می . خواب و بيداری بودم 

شه دوست داشتم کس منو بيشتر توی چنگ خودش داشته با. آوردم 
گشتا بفرست اون ان. انگشتاتو بکن توش -. هوس منو زياد می کرد 

زود . دارم آتيش می گيرم . آخخخخخخ عزيزم . رو بره توی کسم 
سم ؟ تو که دو بار ار گا/چيه مامان حالت خوش نيست ؟-.. باش 

اگه بازم  .کمی از توانتو بذار واسه فردا و فر دا های ديگه . شدی 
جا داری وقتی که رفتی پايين بازم تر تيب تو رو ميديم
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گاهم ن. انگشتاشو کرد توی کسم .. باشه مامان گلم هر چی تو بگی 
به آسمون و ستاره هايی بود که داشتند مهسای بی پروا رو نگاه می 

ا از اون طرف دو ت. کردند و گويی که در لذت من شريک بوند 
بودند و  پسر ديگه دستاشونو روی قسمتهای ديگه ای از بدنم گذاشته

در  چقدر دلم می خواست رو همين تپه ها و. داشت خوابم می برد 
نان لذتی که اين فضا بهم می داد آن چ. هوای باز می خوابيدم 

آرامشی در من ايجاد می کرد که حس می کردم روحم به نزد 
اونجايی  از. باالخره رضايت داديم که بريم پايين .. ستارگان رفته 

که می دونستم امکان داره يه زمانی چهار تايی مون رو يه تخت 
مونو بخوابيم يه تخت بزرگتر هم سفارش داده و ديگه حسابی خود

وديم پسرا نگاه کنين ما االن رو اون تپه ها ب. روش ولو کرديم 
نگاه  .چقدر قشنگه . هرچند تاريکه ولی نور ماه کمی روشنش کرده 

ه به هر بار ک. ولی ستاره ها همون باالن . کن ما اومديم پايين 
آسمون و ستاره ها نگاه می کنم با خودم ميگم راستی چرا اين قدر 

دن و ؟نمی دونم شايد به دنيا اومدن تا به دنيا اوم/ستاره آفريده شده ؟
ديدن سکس آدمای در حالت عادی : ميالد . سکس ما آدما رو ببينن 

: بين سکس مادر با پسراشو ديدن خيلی حال ميده م. موردی نداره 

مون در ه. چی ميگی مگه ستاره ها هم با اين چيزا حال می کنن 
اگه پسرا سير نمی شدند بايد به . .وضعيت ما و پسرا رفتيم توی هم 

اونا حق می دادم ولی من ديگه چرا من که توسط سه نفر سير می 
بچه ها يه چند . در هر حال اشتهامو حسابی باز کرده بودند . شدم 

و  با اين که من خيلی هوس دارم. ساعتی رو بخوابيم بد نيست 
را هم با پس. مشتاقم به اين که شما همين جور با هام مشغول باشين 

چون می . اين که بزرگ شده بودند ولی حرف شنوی خوبی داشتند 
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. ی کنه دونستن که اگه دست از پا خطا کنن مامان اونا رو تحريم م

 7اعت ولی اونا رو از س. اون وقت بايد برن با کيرشون بازی کنن 

چون  .می دونستم دل تو دلشون نيست . صبح به بعد آزاد گذاشتم 
اال گنده من رو به ب. طوری دراز کشيده بودم که کون بر جسته 
اشون اونا هر سه ت. قرار بگيره و در يه حالت دمری قرار بگيرم 

م و متوجه نمی دونم بايد بيدار می شد. خيلی به کونم عالقه داشتند 
همين  .می شدم که با کير کدوم يک از اونا از خواب بيدار ميشم 

يد وقتی کيری رو توی کسم حس کردم فهميدم که با. طور هم شد 
سته من چشامو ب. کير معين نبايد باشه . صبح شده باشه  7ساعت 

زير . ه احتماال بايد کير مبين باش. بودم و می خواستم حدس بزنم 
پنج دقيقه از هفت صبح گذشته . چشمی به ساعت نگاه کردم 

جلو  دستاشو رو کون من قرار داده بود و آروم آروم عقب و.بود 
حس کمی درد و سوزشو می کردم ولی نمی دونم چرا . می کرد 

شايد از بس خسته بودم و خوابم سنگين حاليم . اول فشار بيدار نشدم 
بود  حاال که حس داشتم کسم شده. نشد که کی کير رفت توی کونم 

 مثل يک غلتک که کير مبين رو خيلی راحت توی کسم به حرکت

بعد از بيدار شدن از خواب اين حرکت اون خيلی می . در می آورد 
ردم و رفتم تا يه دور برگ. بچه ها يکی يکی بيدار شدند . چسبيد 

گه تاب ميالد رو که تازه بيدار شده بود بغل بزنم مبين جونم دي
مبين بکش -. . نياورد و از همون طرف آبشو توی کسم خالی کرد 

ه اونم منو ميالد هم اومد روم و بغلش زد. بيرون با ميالد کار دارم 
د ولی به صورت طاقباز گاييد و يه ناشتايی هم اون به خوردم دا

. دلم پيش اون بود . نمی دونم چرا اين معين قصد بيدار شدن نداشت 

سم انرژی خيلی خسته اش کرده بودم و بيشتر از اون دو تا داداش وا
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ا فکر کنم اون دوست داشت توی استخر بيشتر ب. صرف کرده بود 
خان  اولين خاطره شيرين ما در استخر که شاهپور. هام کار کنه 

آتيشی  در اين آب سرد چه.. اومده بود و ما از هم فاصله گرفتيم 
ن حال می ولی حاال هوا مثل اون روزا گرم نبود با اي. گرفته بودم 

ب می يه قسمت از استخر بعد از ظهر ها آفتا. شد تنی به آب زد 
گرفت و يک قسمت وسيعی از اون صبح می رفت زير پوشش 

تخت  دو تا پسرا که ديگه کير و کمرشونو سبک کرده و از.آفتاب 
رفتن پايين خودمو به معين نزديک کرده گفتم پسر باورم بشه که تو 

مامان دو ساعت ديگه که هوا گرم تر شد و آفتاب -؟ /هنوز خوابی ؟
احت تر تيز تر آب تنی توی استخر خيلی حال ميده اون وقت خيلی ر

التی در بد جنس می دونستم که همچين خيا-می تونم باهات حال کنم 
مو حاال اگه من هوس داشته باشم بايد اين هوس خود. سر داری 
هاشون  اون دو تا داداش منو خسته کن و تو هم با-؟ /چيکار کنم ؟

سر بغلش کردم و اول کيرشو گرفتم توی دستم و گفتم پ. حال کن 
واسه چی واسه يه . اين که هنوز هيچی نشده حرکت کرد اومد جلو 

رو شونه  اينو که گفتم پاهامو انداخت. تيکه سوراخ ما ناز می کنی 
هاش و آتيش بازی رو شروع کرد

 من و معين مدتی رو با هم در رختخواب حال کرديم ولی اون

در برای مامان اگه بدونی دلم چق. توانشو گذاشته بود برای استخر 
اگه بدونی . اون با هم بودن در استخر تنگ شده و هوس اونو دارم 

می  دلم. چقدر لذتشو می برم که حتی به اون ساعت فکر می کنم 
. ی کنم خواست شاهپور بياد و من و تو رو ببينه که دارم تو رو م

منه و  اين جوری می تونستم حال کنم لذت ببرم که مامان گلم مال
. ه ديگه دست هيشکی بهش نمی رسه می تونستم خاطرم آسوده باش
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منم - .ولی ترس هم داشت و بايد فکر آبرو ريزی رو هم می کرديم 
ه دلم می خواد تمام دنيا بدونه که من دارم با پسرام حال می کنم و ب

امعه اونا لذت ميدم ولی گاهی وقتا يه فر هنگ و تابوهايی در ج
وجود داره که نه تنها نميشه اونا رو شکست بلکه اگه بخوای از خط 

مون شکنجه ات می کنند و ه. مرزها هم رد شی دستگيرت می کنند 
يه صبحانه . شايد هم سنگسارت کنن . جا در حبس نگهت می دارن 

وا ه. مختصری خورديم و خواستيم که راه بيفتيم به طرف استخر 
. احتماال خسته بودند . اون دو تا پسر نيومدند . گرم تر شده بود 

ولی  راستش من دلم می خواست بيان که سه تايی با هم حال کنيم
معين دلش می خواست تنها منو بکنه و تنها اون باشه که به من حال 

هر رنگ و هر -. دوست داری کدوم بيکنی رو برات بپوشم -. ميده 
ولی دوست دارم اونی رو که به رنگ آبی . مدلی بهت مياد مامان 

ياد و قرمز بهت م. وبراقه پات کنی که با کفه اين استخر همرنگه 
کون سفيد و گنده تو رو يه جور خاصی . هر رنگ ديگه ای 

خوشگل می کنه دلم می خواد اونو بغل زده نگهش داشته باشم و تا 
عزيزم زياد به اين چيزا فکر -. چند ساعت فقط سرمو بذارم روش 

خيلی با مزه . بازم دو تايی مون خنديديم . پس عمل می کنم -. نکن 
را اسم نمی دونم چ. بيکنی دو تيکه رو هم پوشيده بودم . شده بود 

بيا . در واقع يه نوع شورت پيشرفته بودن . اينا رو می ذارن بيکنی 
مامان مهسای تو و -؟ /مامان خسته نيستی ؟-. بريم زود باش 

وقتی کير ورم کرده داخل . اصال حرفشو نزن ! ؟ /خستگی ؟
حس  وقتی که. شلوارت رو می بينم تمام خستگی از تنم در ميره 

ه زندگی می کنم که اين کير می خواد منوماساژبده و به من حال بد
. .بده جون بده نمی دونم چرا امروز آفتابو به يه رنگ ديگه می بينم 
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ه زندگی و طبيعت و جنگل و درختای روکوههای جنگلی رو به ي
-.. ره آخه مامان پاييزه ديگه آفتابش تيز ت-. رنگ ديگه می بينم 

 شايد پاييز قشنگ باشه ولی من اصال از پاييز زندگی خوشم

م و پسرم درسته که من جوان هست-مامان تو که جوونی -. نمياد 
هنوز اون شور و حال دوشيزه ها و زن های تازه ازدواج کرده رو 
دارم ولی اين پير هايی رو که می بينی اونا هم يه روزی مثل من 

ماهم يه روزی اگه به زودی زود نميريم به جايگاه اونا می . بودند 
و اوخ معين چقدر دلم می خواست برای هميشه زير کير ت. رسيم 

رسه  ولی می دونم يه روزی می. بودم و اين لحظات تموم نمی شد 
ر مامان من تا زنده هستم د-که فقط فکر اين روزا لذت بخشه 

ی م-کنارت می مونم و هر جوری که تو بخوای بهت حال ميبدم 
می دونم که دوستم داری و . دونم تو خيلی با حالی و بهم حال ميدی 

مهسا جونم من هميشه -..می دونم که خيلی خوبی . عاشق منی 
- .زن نمی گيرم . دوستت دارم . کنارت می مونم بهت حال ميدم 

نيا می تونی خودت به د-اون دفعه هم بهت گفتم نوه بخوام چی 
؟ حرفشم /يعنی چه يعنی از تو بار دار شم يا از داداشات ؟-بياری 

ميگن ببين زنه شوهر نداشته . اون وقت آبروم پيش بقيه ميره. نزن 
رست تازه گيرم که يه شوهر فرضی هم برای خودم د. بچه دار شده 

يه . و ينا رکنم خونواده محسن رو چيکارش کنم يعنی بابا بزرگت ا
اصی ولی حاال يه احترام خ. جور ديگه ای نگام می کنن اون وقت 

مان ما-.. دوستم دارن و منم اونا رو دوست دارم . برام قائلن 
 ولی مامان گل من هميشه در. يه کاريش می کنم . شوخی کردم 

اوخ مامان -در قلب تو و زير کير تو -. قلب ما يه جای خاصی داره 
اشات بيا تا داد-حرفای شاعرانه ما رو گرفتی کيری کردی رفتی 
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ی چی حس می من-. نيومدن يه حال دو نفره هم اين زير بکنيم 
ل هيچی حس می کنم آب از اون اولين باری که اين داخ-معين 

ی باهات حال کردم سرد تره ولی گرمای تن مامانم منو گرمم م
و تو  می ترسيدم که تکليف من. چقدر اون روز استرس داشتم . کنه 

مامان تو چه حسی . چی ميشه و تو چه عکس العملی نشون ميدی 
نم اون از پشت منو گرفته بود بر جستگی گيرشو رو کو. داشتی 

ر عزيزم دستتو بذا-. دستش رو نافم قرار داشت . حس می کردم 
اخل آب با اين که کسم د. تا جوابتو بگيری . پايين تر الی شورتم 

قرار داشت ولی کف دست معين که روش قرار گرفت و به طرف 
ستيم داخل پيشروی کرد گفت مامان با اين که ما توی آب استخر ه

 .آره عزيزم اينم حس اون روز منه -ولی خيسی کس تو مشخصه 

.  تو رو داشتن و زير کير تو قرار گرفتن. حس تو رو خواستن 

باهات عشق کردن

ی خاطرات زندگ. چقدر اين خاطره واسم شيرين و لذت بخش بود 
آدم خود همون لحظه ها رو هم شيرين و لذت بخش می کنند و تاثير 

اما من . و به اميد آينده .. به ياد اون لحظه ها . زيادی درش دارند 
ن هرچند بعضی از خاطرات م. حاال در زمان حال زندگی می کنم 

ی از خيام در گذشته شيرين هستند ولی بی اختيار به ياد اين دو بيت
ت هيچ از از دی که گذش. افتادم که موافقان و مخالفان خودشو داره 

بر آمده و نامده بنياد ..فردا که نيامده است فرياد مکن .. او ياد مکن 
بود  و من ديگه مدتها.. حالی خوش باش و عمر بر باد مکن ..مکن 

کر می کنم که با اين مسئله کنار اومده بودم که وقتی که به محسن ف
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يه جوری با اين وضعيت کنار بيام و به اين ياد گار های شيرين و 
. ی کنه در واقع چه فرقی م. موثری که برام باقی گذاشته فکر کنم 

اين سه تا کير هم منشعب از کير باباشون هستند و من نبايد از اين 
همون تماس و همون . . نظر سر سوزنی هم ناراحت باشم 

دلم می خواد تا اون . معين زود باش منو يه کاريم بکن -.. حالت 
ه ساعت مامان نگران نباش تا ي-. پسرا بيان با هم يه حالی بکنيم 

مگه چيزی بهشون . شيطون چيکارشون کردی -. ديگه نميان 
ه من بچه همون مهسا خوشگل. تو که معين رو می شناسی -گفتی 
ه مامان هر بار ک-. قربون پسر خوشگلم و کيرش بشم من -. ام 

با اين . لخت می بينمت حس می کنم که قشنگ تر از دفعه قبل شدی 
لی که کارامون همش تکراريه و هر چيزی بوی تکرار رو ميده و

اون بر جستگی های تن و بدن و اندامت اون . واسه من تازگی داره 
تراش سينه هات و نوک تيز ش همه و همه منو وادار می کنه که از 
قشنگی هات بگم و يه جوری داغ ميشم که چيزی جلو دارم 

-همينی که بهت چسبيده -جلو دار چی نيست عزيزم --. نيست 

خودمو به .. اوووووهههههه هيچی هم اين عقب دار من نيست 
ديگه  درسته يه ساعت. کيرتو در بيار . درش بيار -. کيرش ماليدم 

-ست ولی تو که نبايد اين قدر وقت تلف کنی وقت طال. هم نميان 

و از اونا تازه بيان نه ت. مامان هراس اومدن داداشامو نداشته باش 
اين  چقدر خوشم مياد از.. خجالت می کشی نه من و نه خود اونا 

. .معين اگه نکشی پايين خودم می کشم -.. حال و هوا و رفاقت 

.  حال می کردم. منم لذت می بردم . بازم داشت آتيشم می داد 

. هوس من در يه حالت تدريجی به همه جای بدنم پخش می شد 

پسر -.. شورتمو آروم آروم می کشيد پايين بعد دوباره می کشيد باال 
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دی کاش مرد بو. مامان دارم حال می کنم -داری چيکار می کنی 
ردا عزيزم کون چی داره که تو و بقيه م-برات توضيح می دادم 

رد نگو مامان يه چيزی درش هست که انگاری يک م-اسير اونين 
ب شورتتو می کشم پايين قال. رو به مقصد و مرادش می رسونه 

زير  کون سفيدت رو که می بينم با اون خط وسطشو و اون استيلش
ی دلم م-. دلت می خواد چی پسرم -.. اين آب شفاف دلم می خواد 

 دلم می-راستشو بگو چی می خواستی بگی -..خواد گازش بزنم 

تو  خواست بگم که کاش می تونستم تو رو زنم می کردم اون وقت
تم اوووووففففففف عزيزم منم دوست داش-.. فقط مال من می شدی 

ل در عوض زن سه تا پسر گ. حاال که نشد و نمی شه . زنت باشم 
مزه گرفتن های مبين خيلی بهم -.. .و ناز و با ادب و دانشجو هستم 

. تمومش کنه . ديگه دلم می خواست کارو يکسره کنه . حال می داد 

فسردگی اگه اين کير ها و ار گاسم های پی در پی نبود بدون شک ا
شورتمو اين بار تا نزديکای زانو پايين کشيده بوددستم . می گرفتم 

تاب می دونستم در در اون خنکی و آف. ديگه رفته بود روی کسم 
سمان تيز پاييزی و هوايی بسيار دلپذير و آرامش جنگل و آبی آ

. کير معين رو چسبيده به کسم حس می کردم . سکس چه لذتی ميده 

دستمو همچنان . همون هوس .. بازم همون حالت نشاط و عشق 
تا اين که اون کيرشو . باالی کسم نگه داشته باهاش بازی می کردم 

لو کيرش می سوزوند و به طرف ج. خيلی آروم بفرسته اون داخل 
ی به من که خيلی م.. مامان آتيش ميده -. و کسم وارد می شد 

يی وووووويييي--دستاشو گذاشت رو سينه هام . بغلم زد .. چسبه 
مو سرمو به طرفش بر گردوندم و زبون.. جون مامان -.. عزيز دل 

 .در آوردم تا اون با جفت لباش و با زبونش يه سهمی هم به اونا بده 
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آبو  ضربات کيرش که تا ته کسم می رسيد شدت بيشتری پيدا کرده
چقدر . پسر يواش تر -. می شکافت و سر و صدا درست می کرد 

 چرا من-؟ /مامان دوست نداری تند بگامت؟-. تو اشتها داری 

احساس  به موقعش هم نرم و با.. عاشق اينم که کيرت تيز حال بده 
سا مه-کار کنه ولی می ترسم صدای شلپ شليپ آب رسوامون کنه 

جون مگه قراره هر کی صدای گاييدن تو رو شنيد بپره بياد اين 
قدر  هر.. بازم تند تر بزن .. بکن بکن .. -.. چه می دونم -؟ /جا ؟

گ چقدر همه جا قشن. چقدر خوشم ميومد .. دوست داری صدا بده 
طبيعت هنوز رنگ تابستونو داشت.. بود  ...

اگه بدونی اين داخل . من چه حالی دارم می کنم . تند تر معين جون 
ديگه داره آب . مامان کيرمو که داری می سوزونی -.. چقدر داغه 

بياری  اگه درش-اگه آبش کنی باباتو در ميارم -. ميشه اون داخل 
ون االن ا. خدا رحمتش کنه . يادش به خير -ديگه ما کاره ای نيستيم 

فکر -. از اين که ما چهار تا خوشبخت و راحتيم خيلی خوشحاله 
ت نمی کنی از اين که ما به اين صورت کنار هم هستيم ناراح

. ولی من اين طور فکر نمی کنم . می خواست تنهامون نذاره -. شه 

و چون مردی که زنشو دوست داشته باشه راحتی و خوشبختی اون
 آره-؟ /جدی ميگی ؟-می خواد و با اين چيزا ناراحت نميشه 

 ولی-هر وقت خودت زن گرفتی متوجه اين چيزا ميشی . عزيزم 

به  هر چی که زن. مامان تا وقتی که تو هستی من زن نمی خوام 
آدم ميده مامان آدم ميده مگه من مرض دارم خودمو اسير و گرفتار 

رو  ؟ مدام دستور بده و بگه اين کار رو بکن و اون کار/کنم ؟
.. ن کستو بک.حاال کارتو بکن پسرم -. اين که نشد زندگی . نکن 

. دونم مامان پس از اين همه مدت که کردمت چرا که ن-اگه بدونی 
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ناز و  چرا ندونم که چه حالی داره اين جوری حال کردن با مامان
ببين ميگم شايد برادرات هم بخوان بيان و -.. . دوست داشتنی خودم 
ين و به هر حال همه تون به سن قانونی رسيد. اونا هم هوس کنن 

جامعه بين المللی و اروپا و امريکا هم ديگه قبول داره که سکس ما 
يه خورده . پس ما چرا از اين مزايا استفاده نکنيم . اشکالی نداره 

مام خودمو می کشونم جاهای کم عمق تر که نصف کون و تقريبا ت
آها - .کسم بيفته بيرون آب و تو راحت تر بتونی اونو بکوبونيش 

ونايی کير معين مثل يک کير ماشينی بود از ا. حاال شد يه چيزی 
ال می که توی فيلمها ديدم و عين برق و فر فره کار می کرد و ح

ر کيرشو معين همين جو.. دستمو گذاشته بودم دور يه ميله ای . داد 
ی آخخخخخخ بززززززن م-.. می کوبوند به کونم تا ته کسم بره 

مامان کير که توی -کير می خواد آب می خواد آب داره .. خاره 
داشته باش .. ؟ اين يکی بست نيست /بازم کير می خوای ؟.. کسته 

ميده  اوووووفففففف چرا معين کير تو وقتی بهم حال-داشته باش 
قدر ببين چ.. دارم از حال ميرم . حاال محکم تر .. واسم کافيه 
. ن بازم گنجيشکها دارن واسه من و تو می خون.. آسمون قشنگه 

.. نگاه کن دو تا پرنده روی اون درختو ببين دارن همو می بوسن 

. .اووووفففففف اونجا رو يه گنجشک رفته رو يه گنجشک ديگه 

مثل همين حالتی که تو االن پشت من قرار گرفتی و داری منو می 
ودی هر موج. اونا ديگه معلوم نيست چه جور لذت می برن .. کنی 

لذت  هر موجودی فکر می کنه به اوج.. به اندازه ساختمون بدنش 
ن می رسه و از دنيا همون بهره ای رو می بره که براش تعيي

. نگو بازم می خواد آبت بياد -.. اووووفففففف مامان مامان -. شده 

. داز ؟ با پنجه هات روش چنگ بن/ببينم کون سفيد من دلتو زده ؟
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؟ نمی /کونمو دوستش نداری ؟. فشارش بگير . چنگ بنداز 
ش وقتی که آب از رو. چرا مامان می خوام می خوام -؟ /خوای ؟

ن م. بگو تعريف کن -. چکه می کنه نمی دونی که چه حالی ميده 
و  با حرفای معين.. خوشم مياد تو اين جوری ازم لذت می بری 

 ضربات شديدی که بهم وارد می کرد حس می کردم که هر لحظه

ای پرش حاال ديگه انتهای ميله ه. دارم به ارضا شدن نزديک ميشم 
خخخخ اوووووخخخ-..رو در دستام گرفته و به اون فشار می آوردم 

نزديکه آبم بريزه . مامان زود تر -معين ولم نکن .. چه کيفی داره 
ب اوووووفففففف نگوووووو نگوووووووواين همه ديش-توی کست 

مامان دست -. ؟ چقدر تو حريصی /آبت اومد بازم داری پسر ؟
ر کون ژله ای و بر جسته تو هر چی آب کير و کم. خودم نيست 

بم طوری می کنه که انگاری تمام آ. رو توی بدن من می لرزونه 
داره . داره مياد .. يه کمی ديگه -. می خواد توی کست خالی شه 

اوووووخخخخخخخخ جووووووووون . امون بده .. مياد 
داره .. جووووووووون کسسسسسسسم کسسسسسسسسسم آتيششش 

.. آتيش می گيره برو بگو آتيش نشونی بياد خاموشش کنم 

بزن .  ولم نکن بزن.. اوووووفففففف همين جور داره ازم می ريزه 
اال ح-. لحظاتی بعد ساکت شدم . ..حال بده زود باش . به کسسسسم 

ب حاال آ.. من که ديگه تموم شدم . اگه دوست داری تمومش کنم 
ر ه. دوستت دارم . دوستت دارم . کيرت رو می خوام که خنک شم 

مامان می خوام -.. طوری دوست داری کيرت رو بکوبون به کونم 
ه هر کاری ک. بترکون بلرزون -. کونتو بلرزونم کستو بترکونم 

به  معين کيرشو محکم می زد. آتيش بزن . دوست داری انجام بده 
ونت اووووففففففف مهسا جونم ک-.. کونم و کير تا ته کس می رفت 
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خ اون حلقه و سورا. خيلی باحال می لرزه . . عجب لرزشی داره 
سوراخ کونت که همش داره بهم چشمک می . کست چقدر قشنگه 

زنه

بريزيش  بايد. معين ديگه وقتشه وقتشه حاال ديگه بايد خاليش کنی 
-.. مامان اين ديگه آخر خط که نيست-. توی کسم وبهش حال بدی 

 انگشت وسطی خودشو کرد توی کونم و تا...پس آخر خط کجاست 

-.. کونم دردش گرفته . معين چيکار می کنی -.. ته گذاشت که بره 

چطور اين . مهسا جونم کيرم که ميره توی کونت دردت نمی گيره 
. ارم نمی دونم شايد اون موقع آمادگيشو د-.. انگشت دردت آورده 

تر تيب منو . با هام حال کن . ولم نکن ديگه . حاال بکن ادامه بده 
. نم حال ک. بذار حالشو ببرم . اوووووههههههه خوشم مياد .. بده 

ی شايد واسه سر ما-. پسرم کيرت چقدر سفت شده -.. خوشم مياد 
. ام آبتو می خو-. ولی تو و کوس تو منو داغم کردين . آب باشه 

پاهام از هوس سست شده بود با اين که . . آبتو می خوام زود باش 
ور از اون د... ارضام کرده بود ولی هوسم می رفت که بر گرده 

معين هم . دو تا پسر ديگه رو هم ديدم که دارن دست تکون می دن 
براشون دست تکون داد و ازشون خواست که فعال صحنه رو ترک 

ون داخل بريزا. آبم ديگه داره مياد .. مامان داره می ريزه -. کنن 
مون ه.جوووووووون حس می کنم تمام تنم گرم افتاده .. گرمم کن 

داره .. من می خوام . و می خوام . چيزيه که من بهش احتياج دارم 
هر جهش آب کير معين به داخل کسم تمام . مياد داره می سوزونه 
نو گرم می افتادم و دلم می خواست بازم م. تنمو داغ می کرد 

معين تا اونجايی که می تونست آبشو خالی کرد توی . بکنه 
. من همينو می خوام . جووووووووون همينو عشق و حاله -. کوسم 

261



بهونه -. داداشا منتظرن -. چقدر زود کيرتو کشيدی بيرون .. همينو 
يه  .مامان -من می دونم تو االن چی می خوای . داداشا رو نکن 

شت کون دادن هم کمی درد دا.. کمی هم هوای ما رو داشته باش 
ودی ولی همين که سوراخ کون تا حدودی بهش عادت می کرد تا حد

ست يه خورده از ک.. مهسا جون آب شفافه -. هم لذت بخش می شد 
شو به خود. کارتو بکن --. داره می ريزه بيرون چه منظره قشنگيه 

کاش منم می -. من چسبوند و کيرشو هم به سوراخ کونم فشار داد 
ونجايی از ا. معين کيرشو کرد توی کونم . . تونستم صحنه رو ببينم 

که آب سر د بود به سختی کمی از کيرش رو کرد توی سوراخ 
 دستمو هم گذاشتم. عضالت سوراخم کمی سفت شده بودند . کنم 

کير  روی کسم و اونو به سمت عقب و باال فشارش می دادم تا آب
چقدر . .خوشم مياد خوشم مياد -. ديگه بيشتر از اين بر گشت نکنه 

و تنم و دلم می خواست کنار استخر دراز می کشيدم و می افتادند ر
ميشه ه-؟ /کردن کون مامان کيف داره ؟ -. سه تايی منو می کردن 

با . . پس زود باش تا می تونی کيف کن -. هميشه . کيف داشت 
در مامان اگه بدونی کونت چق-کف دستش حسابی می زد به کونم 

. .يه قسمت از کونت سرخ و يه قسمتش هم سفيد شده . سرخ شده 

هم دستاشو دور سينه و کمرم حلقه زده بود آخخخخخخخ بيشنتر ب
کسم  حاال کف دستم هم روی. بچسب دستمو بردم عقب تر و باالتر 

بود و هم قسمتی از کير معين رو لمس می کرد و اونو به کونم می 
خوب می تونی حال . معين جان بزن همين طور محکم تر -. فشرد 

 داری يه کاری می کنی که از کون دادن هم خيلی خوشم. بدی 

نمی دونم فقط تو می تونی بهم بگی که چرا من از سکس با تو . بياد 
حس کردم که داخل سوراخ کونمم داغ شده يه داغی .. خسته نميشم 
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همراه با يه نرمی خاص و با چند تا پرشی که انجام شد ديگه دونستم 
-مامان خوشت اومد -که عزيز دلم آبشو توی کسم خالی کرده 

بگيم که  حاال ديگه وقتشه که به داداشات هم. خيلی زياد . وون .فرا
ا يه حال ببان و اونا هم به يه فيضی برسن از استخر اومدم بيرون ت

خودمو با حوله خشک کردم تا بدنم سرد . و هوايی عوض کنم 
ات هم نه عزيزم داداش-مامان اگه خسته ای بريم استراحت -. نشه 

ديشب که روی تپه با هم . دل دارن و اونا هم يه انتظاری ازم دارند 
بوديم و حاال هم دوست دارن که داخل اين استخر هم با هم باشيم و 

ه ياد لحظه هايی ب. لحظه های خوبی رو در کنار هم داشته باشيم 
ی معين نرو تو هم باش حاال اگه خسته شدی می تون-. .ماندنی 

مبين و ميالد هم . هيچ اشکالی نداره . فعاليت کمتری داشته باشی 
معين  :؟ ميالد /؟..داداش حاال تنهايی می خوری : مبين . اومدند 

ديگه پيش مامان : معين .. جان قرار نبود اين قدر بی معرفت باشی 
مامانو  من که مجوز انفرادی خوردن. مهسا نمی خواين فيلم بيا ين 

ببينم -.. از شما گرفته بودم ولی حاال سه تايی با هم می خوريمش 
سه تايی  ..پسرا اگه منو بخورين ديگه کی واسه شما غذا آماده کنه 

. . ن شون يه بار ديگه يه قسمتی از بدنمو در چنگ خودشون گرفت

خيلی بايد باهام ور می رفتند تا اون جوری که دوست داشتم خوشم 
ورده بودواسه اين که به اندازه کافی معين گلم حالمو جا آ. ميومد  .

ا هام توی مبين و ميالد خيلی هيجان زده بودند از اين که می خوان ب
استم معين کمی خسته نشون می داد ولی ازش خو. استخر حال کنند 
نار هم دلم می خواست سه تايی شونو با هم و در ک. که اونم باشه 

. می ديدم که چه جوری هوای منو داشته می خوان با هام حال کنن 

خطاب به اون دو تا تازه وارد گفتم پسرا اگه خسته اين و حالشو 
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ت کرده ببينم حاال داداش سير: ميالد .. ندارين بذارين واسه بعد 
و و ؟ رفتم جل/ديگه نمی خوای هوای ما دو تا رو داشته باشی ؟

صورتشو بوسيدم و بغلش زدم و در حالی که دستمو به سمت کيرش 
معينو  دراز کرده اونو در چنگم گرفتم و از يه طرف ديگه هم کير

اينا  مهسا به همه تون و به همه-. با اون يکی دست خودم گرفتم 
- ..مبين صداش در اومد و گفت پس من چی مامان .. نياز داره 

ه به حاال با دو دست که نميش. عزيزم معلومه تو هم هستی ديگه 
. سبونم من نخواستم اونا رو به هم بچ. خوبی سه تا کير بلند کرد 

می خواستم بگم که به همه شما توجه دارم و اميد وارم که اينو به 
ما اومديم که از . حاالچرا دارين وقت تلف می کنين . خوبی بدونين 

هوا  چند روز ديگه که. اين آب و هوا و طبيعت زيبا لذت ببريم 
اون .سرد تر شد بايد صبر کنيم که کی تابستون و فصل گر ما مياد 

.  وقت دست دوست دختراتونو می گيرين و ميايين به همين فضا

بايد يواش يواش ياد . ديگه کجاست که از مامانتون يادی بکنين 
سه  .بگيرين که با دخترای ديگه هم چه بر خوردی داشته باشين 

تايی شون همچين بهشون بر خورده بود که فکر می کردند بد ترين 
رايانه با درحالی که من داشتم خيلی واقع گ. فحشها رو به اونا دادم 

ين حاال نمی خوای در مورد ا!مادر : معين . ..اونا حرف می زدم 
به جاش بهتره با حال خودمون حال . مسائل با هامون حرف بزنی 

با . ری نکنه داری از اين حرفا می زنی که ما رو تنها بذا. کنيم 
م به خشم يه نگاهی بهش انداخته و گفتم اگه من هر کاری می کن

همان طوری که تا به حال بوده از اين به بعد هم . خاطر شماست 
اسه سه تايی شون و. مامان حاال چرا ناراحت شدی -. خواهد بود 

ب سبک خودمو روی آ. اين که از دلم در بيارن سنگ تموم گذاشتند 
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ه دستاشو ميالد ک. کرده تا ببينم يکی يکی اين پسرا چيکار می کنه 
ل مبين هم در حا. گذاشته بود الی پام و با کسم ور می رفت 
واست دلم می خ.. مالوندن کمرم بود ومعين هم داشت نگام می کرد 

درت واسش ناز کنم و مثال بهش بگم که حاال که فکر می کنی ما
ه من چشم و دلش دنبال مردای ديگه ايه پس بهتره تو هم ديگه ب

دست نزنی و فکر نکنی که راحت می تونی منو در اختيارت داشته 
م از ميالد از پشت و مبين ه. از اون حالت صاف در اومدم . باشی 

ين حال با ا. .. جلو منو در ميونشون گرفته خودشونو بهم چسبوندند 
دم که يه لحظه حس کر.يه نگام متوجه معين بود که چيکار می کنه 

ی که اگه اين کارو می کرد دلم م.از آب می خواد بره بيرون 
به طرز خاصی نگاش . شکست و ازش خيلی ناراحت می شدم 

ديوونه واسه ما .. . کردم تا حرف دلمو خواسته مو بهش گفته باشم 
 رومو بر گردوندم و چشامو بستم تا. گوشه چش نازک می کرد 

حداقل با اين دو تا پسری که منو بين خودشون چسبونده بودند حال 
ر ميالد س. يه لحظه حس کردم که لبايی رو لبام قرار گرفته .. کنم 

سينه  که رو گردنم قرار داشت و از طرفی ديدم سر مبين هم داره
رفی از ط. هامو می مالونه و يک بار ديگه هوسمو زياد می کنه 

اون . طعم اون لبايی که رو لبای من قرار داشت واسه من آشنا بود 
ذت با ل. طعم و حس لبای معين بود که به سوی من بر گشته بود 

اييزی گرمای دلپذير آفتاب پ. منو می بوسيد و منم لذت می بردم 
د به اين يک بار ديگه حضورشو به ما اعالم کرده بود و اين که باي

هر بار که حس می . لحظه های پر شور شور ديگه ای ببخشيم 
ون لبای کردم معين شايد بخواد لباشو از رو لبام ور داره بيشتر ا

 ديگه داغ شده بودم سرمای آبو. . داغ و شيرينشو می مکيدم 
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م حتی نسيم ماليم پاييزی که به صورت خيس. احساس نمی کردم 
فقط عشق و هوس پسرام بود که می . می خورد خنکم نمی کرد 

زونه منو بسو. تونست با داغ کردن و سوزوندن من منو خنکم کنه 
رف منو به هر ط. . آبشونو می خواستم .. و آب رو آتيشم بريزه و

کونمواز وسط بازش کرده . که دلشو ن می خواست می گردوندند 
پی  .توی آب منو دو به يک می کردند . کيرشونو می کردتد توش 

يکی دوبار حس کردم که آب . . در پی جا عوض می کردند 
ن از او. . . داغشونو ريختند توی کس و کون تشنه و منتظر من 

رف گوش گير های ضد آب هم توی گوشم گذاشته بودم که به هر ط
ذت به چشامو بسته بودم و با ل. که دلم می خواد در آب حرکت کنم 

حس کردم که يه کير کلفتی داره لبامو باز می . لذت فکر می کردم 
ه کيرشو قبل از اين ک. منم بهش نه نگفتم اون معين گلم بود . کنه 

مامان من -؟ /فرو کنه توی دهنم گفتم عزيزم ديگه باهام قهر نيستی ؟
ون وقت ا. اصال من چيکاره ام . غلط کنم که بخوام باهات قهر کنم 

اينی که می خواد بره توی دهنت پدرمو در مياره

مئن مط. چه لذتی می بردم . دلم می خواست داخل آب می خوابيدم 
. بودم هيشکدوم از اين پسرا از حال و روز خوش من با خبر نيستن 

دست . ولی در هر حال بايد به فکر زندگی و آينده اونا هم می بودم 
. اشن خودم بود می گفتم تا زمانی که من زنده ام فقط کنار من ب

 نمی دونم داخل کس و. همون چيزی که خودشون هم می خواستن 

هيجان  تن و جسم و جون مامانشون چی ديده بودند که دخترای ديگه
و تست نمی دونم شايد به اندازه کافی اونا ر. زده شون نمی کرد 

هشون می با اين که ب. کرده بودند و چيزی به مامانشون نمی گفتند 
ونين االن بهترين زمانيه که می ت.گفتم برين دوست دختر بگيرين 
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حال کنين و از زندگی لذت ببرين ولی اونا گوششون به اين حرفا 
ن ته دلم اما اگه می خواستن اين کاررو انجام بدن م. بدهکار نبود 

 مادرا خودشون يه حس حسادت خاصی. هم خيلی ناراحت می شدم 

نسبت به عروساشون دارن که به مرور زمان کم ميشه ولی من به 
عنوان يک همسر يا دوست دختر و معشوقه می تونستم يک زن 

م حسود حسود باشم و می دونستم که به موقعش حسادت هم خواه
يعنی .  ولی چه کنم که بايد خود خواهی رو هم ميذاشتم کنار. کرد 

وان اونا وقتی که پزشک و مهندس و قاضی هم که شدند بازم می خ
 ؟ نمی دونم احترام مادر که واجبه و بايد در هر/با هام سکس کنند ؟

 اين چه مرضيه که دامن گير بيشتر. حالی رعايت حالشو کرد 

شته فکر وقتی که دارن در حال حال می کنن يا بايد به گذ. آدماست 
. کن  مهسا افکار مزاحم رو از خودت دور..مهسا .. کنن يا آينده 

يف اون لحظه هايی رو که منتظر بودی که درش با تمام وجودت ک
. اری همين زمانيه که االن درش قرار د. و عشق و حال کنی اومده 

نمی .ر جااااااا ن سه تا کير يکی از يکی تازه ت. حال کن حال کن 
بخش تر  دونم مال معين چرا کلفت تر و قبراق تر نشون ميده و لذت

 می خوام که. ولی من هر سه تا شو دوست دارم . از همه هست 

. داشت  رفتيم لبه استخر من تنم در آب قرار. هر سه تا شو بخورم 

مبين رفت زيرم دراز کشيد و کرد توی کسم البته به بدنش شيب و 
ت بيرون زاويه داد و کمرشو به کناره استخر تکيه داده سرشو گذاش

د و معين هم از کناره ها اوم. و ميالد هم فرو کرد توی کونم 
. نم ديگه نمی تونستم حرف بز. کيرشو فرستاد که بره توی دهنم 

تا هر . ن فقط بهشون گفته بودم تا چيزی نگفتم به کارشون ادامه بد
 وقت که حال کردن من طول بکشه نبايد دست از سر کس و کون
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 اگرم. و اين که آبم داره می ريزه و داره مياد نداريم . من ور دارن 

ريخت يه جوری همون داخل با سوراخ هماهنگ کنن که بيرون 
ر معين با خوردن کي. نزنه و دوباره شقش کرده به گاييدن ادامه بدن 

اليت اين حس که دو تا کير ديکه از پايين و از پشت در حال فع
وا و عشق و حال و صفا و هوس و ه!هستند چه مزه ای بهم می داد 

 اين همه خوشبختی رو حس می کردم که شايد حق من نباشه که

سم ولی وقتی که چهره شوهر مهربون و قشنگم رو مج. لمسش کنم 
می کردم که يه لحظه بدون خداحافظی غيبش زد و رفت اون دنيا و 

چند دقيقه  همچين از چند طبقه ساختمون و از پشت افتاد پايين که تا
ندونستم که چی شده و به ناگهان اون بال بر سرم اومده بود حس می 

رکت با اين که ح.. کردم که اين خوشبختی و راحتی و لذت حقمه 
د داشتن داخل آب واسه پسرای گلم خسته کننده بود ولی مبين و ميال

از جون مايه می ذاشتن تا مادرشونو به بهترين وجهی راضی نگه 
از  فکر به هر کدوم. گرمای سه تا کير . سردی آب . داشته باشن 

لحظه به . دستای معين رو سينه هام قرار داشت . اونا آتيشم می داد 
س ح. لحظه داغ تر می شدم پسرام منو بيشتر تحريک می کردند 

می کردم که بيش از اندازه و اون حدی که انتظار داشتم سست و بی 
ادم و کونمو به نوبت رو کير مبين و ميالد حرکت می د. حال شدم 

. بدن  به نوعی قصد داشتم بهشون بگم که کارشونو سريع تر انجام

. دن اصال تمام کار و زندگی من شده بود سکس و خوردن و خوابي

دوست  .نمی دونم چرا حس و حالی برای انجام کارای ديگه نداشتم 
داشتم خودمو با کارای ديگه مشغول کنم ولی انگار به چيز ديگه ای 

ونم فقط به اين فکر می کردم که کی می ت. نمی تونستم فکر کنم 
دليل بود  شايد به اين. خودمو در اختيار حداقل يکی از اونا بذارم 
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يا  که غم و غصه کار خاصی رو نداشتم از اين که برم سر کار و
. اشم اين که برای نظافت و کارای متفرقه خونه استرسی داشته ب

دسته  فکر نمی کردم سکس. واقعا در رفاه بودن بازم رفاه مياره 
حرکت کير ها در . جمعی در آب به اين صورت لذت بخش باشه 

ری جاهايی که مستقر شده بودن طوری بهم لذت می داد که انگا
. يين ميرم باال و ميام پا.روی موج سوارم و دارم اوج می گيرم 

دلم هوس عسل . شيرين تر از عسل . لحظه های داغ و شيرين 
چند  با اين که. دوست داشتم آب کيرشو بخورم . معينو کرده بود 

زدن  بار کمرشو سبک کرده بود ولی می دونستم که اگه فشار ميک
 رو بيشترش کنم بازم ميشه شيره کيرشو از پشت کمرش بيرون

کشيد

معين کيرشو توی دهن من حرکت می داد و حس می کردم که خيلی 
سرمو -. داغ شده و لحظه به لحظه هم تحرک بيشتری پيدا می کنه 

نه فقط تکون می دادم و ازش می خواستم که حرکتشو طوری تند ک
ب مزه هر چند خود ماهيت آ. که به نرمی آبشو خالی کنه توی دهنم 

رين ای نداشت ولی لذت هوس خوردن منی اين بچه ها رو واسم شي
لحظاتی بعد . باالخره آب معين جونم توی دهنم خالی شد .. می کرد 

. ستون دو تايی کاری کردند کار. اون دو تا پسر ديگه گل کاشتند 

که  همون جوری. .حس کردم که داخل آب سرد ديگه داغ داغ کردم 
رضا با لذت آب کير جمع شده توی دهنمو داشتم قورتش می دادم ا

شدم و جالب اينجاست که همزمان مبين و ميالد هم آب کيرشونو 
من  پسرا-.. چه حالی دادن به مامانشون . ريختند توی کس وکون 

269



ه جالب اينجا بود که سه تايی شون منو مث ي. ديگه حس ندارم 
به  يکی تنمو خشک می کرد يکی. جنازه بلند کرده و بردن اتاق 

شروع کردن به . موهام سشوار می کشيد خوب که خشکم کردن 
ز آخخخخخخخ بچه ها نمی دونين که ماساژبعد ا-.. مالوندن من 

بيايين پيش من که يه .. مادر فداتون شه . سکس چقدر می چسبه 
دلم  چشامو گذاشته بودم رو هم و. استراحت دسته جمعی می چسبه 

م من می خواست که بخوابم ولی انگار از کون بر جسته و خوش فر
-فت بيشترش ميالد بود که باهاش ور می ر. نمی تونستن دل بکنن 

ش ور عزيزم تو که همين االن کونمو گاييدی و از داخل آب باها
- ولی مامان هر مسيری و در هر جايی لطف خودشو داره-رفتی 

شد ولی ميالد هم روز به روز ر.. چيه بازم دوست داری بفر ما 
سه تا پسر دانشجو با استاد مهسای خودشون . کيرش بيشتر می شد 

نشون مادری که برای تربيت اونا و رسوند. حسابی حال می کردند 
ر ديگه به اين جا از هيچ کوششی دريغ نورزيده بود و اگه هر ماد
هر  در. ای بود شايد نمی تونست خودشو با اين شرايط وفق بده 

. حال من که خيلی لذت می بردم اونا رو در اين وضعيت می ديدم 

ديگه حسابی خودمونو کوفته . خالصه . واقعا حال می کردم 
عی در مرحله بعدی يعنی بعد از ظهر اون روز دسته جم. کرديم 

.  رفتيم به حوضچه يا استخرک باال تا بتونيم اونجا هم يه حالی بکنيم

اوايل بعد از ظهر رفتيم که هوا گرم تر باشه و . چه صفايی داشت 
خوب متوجه فضای پوشش و استتار شده . بيشتر بتونيم حال کنيم 

در . اشن اطراف خودمون بوديم که زاويه ديدی نسبت به ما نداشته ب
هر حال يه شورت توری مشکی پام کردم و پسرا هم به يه شورت 

و به فانتزی که بيضه هاشون از دو طرف زده بود بيرون خود مون
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 اين بار هوس بيضه های پسرامو. دم استخر کوچولو رسونديم 

 شورتشونو خودم يکی يکی در آورده با ليس زدن بيضه. کردم 

با ليسيدن بيضه . خيلی هيجان زده شده بودند . هاشون شروع کردم 
خوب که به اين قسمت از . هاشون کيرشونو سفت کرده بودم 

ايی سه ت. بدنشون حال دادم زبونمو رو کيرشون پهن کرده بودم 
. شون همين جوری ايستاده بودند تا من به نوبت کيرشونو ليس بزنم 

کشن که زبونشونو ب. بعد از اون ديگه نوبت پسرای گلم شده بود 
بچه .  .بازم چهار تايی رفته بوديم توی حال . رو شورت توری من 

کنين  ها بکشينش پايين هر جوری می خواين بهم حال بدين و گرمم
پاهامو عمود کرده به دو طرف باز کردم و . که بايد بريم توی آب 

ديگه سه تايی شون خودشونو بهم چسبونده و يواش يواش خودمونو 
بش سرد انگار اين باال آ. احساس سرما می کرديم . انداختيم به آب 

تر بود ولی سه تايی مون اين قدر با هم ور رفتيم و همديگه رو بغل 
بچه ها بيايين هر کاری که دوست -. زديم که ديگه گرم افتاده بوديم 

 دارين انجام بدين که ديگه بايد پرونده سکس شمال رو ببنديم شما هم

کارای  از درساتون عقب موندين و ما هم بايد يه سر و سامونی به
ميشه پسرا دسته جمعی بهم قول دادند که ه. خودم در تهرون بدم 

-. ن همراه و همدمم باشند و در کار هايی که من دارم کمکم کن

رام يه پسرای گلم شما همون قدر که در ساتونو به خوبی بخونين ب
رين دنيا ارزش داره و من می خوام که شما هم در درساتون بهت
شما . شين و هم برای آينده در کاری که انجام ميدين يک يک باشين 

االن نياز مالی نداريد ولی شخصيت و هويت آدمی به کار و 
ولی هر چه .. خب ديگه پزشک و مهندس و قاضی . .استقاللشه 

ا که م: مبين .. بشين بازم فرزندان مامان مهسای خودتون هستين 
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تون سعی اره ولی اگه از دواج کنين ديگه خانوما-. اينو می دونيم 
مامان چند بار بگم : معين .. می کنند که بين من و شما فاصله بيفته 

منم چند بار بهتون بگم که اين حرفايی که --. که ما زن نمی خواهيم 
دارين می زنين اعتباری نداره

حتما يه  باالخره پس از اصرار زياد من و اين که بهشون گفتم بايد
ررسی کنم چند تا دختر رو کانديد کنين که من بتونم اونا رو خوب ب

 يه روز ديدم که. و ببينم شرايطشون برای عروس شدن چطوره 

. پسرا ميگن مامان ما سه تا دختر رو واسه خودمون کانديد کرديم 

ه ديدی نفری يکی اگه ناراحت نميشی اونا رو بياريم تا شما هم ي
داريم ما دوست نداشتيم و ن. بهش بزنی و نظر خودتو اعالم کنين 

زن بگيريم ولی شما خودت اصرار داری که دوست داری نوه داشته 
.  باشی مخصوصا يک نوه ای که پسر باشه و اسمشو بذاری محسن

امان ولی م. جاش واقعا خاليه . خدا رحمتش کنه . اسم بابای گلمو 
سه  هر. اونا دخترای خيلی شيطونی هستند اما ساده و خوش قلب 

ولی . تاشون هم از همکالسای ميالد هستند دارن حقوق می خونن 
ن مگه ببينم معين جا-.حجابشون هم ضعيفه اما اهل خيانت نيستند 

شما چند وقته باهاشون دوستين که اين جوری در موردشون 
. يک ماه نميشه ولی از حرکاتشون مشخصه -. قضاوت می کنی 

امان تازه ما هم جوونای خوش تيپ و خونواده داری هستيم و يک م
از االن بهتون گفته باشم من خودم يک فايل -. خوب و گل هم داريم 

درتون جدا گونه دارم که هر وقت که اراده کردم شما بايد به ما
.  ديگه چی شد و چی نشد و وقت دارم و ندارم نداريم. برسين 

مامان جون ما که اصال زن نمی خواستيم تو خودت اصرار : مبين 
اگه .  االن هم اولش ما که به اونا وعده و وعيدی نداديم. کردی 
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 شما نياز به همدمی. نه پسرای خوب من -.. دوست نداری بگو 

. حسن دارين و منم اولين نوه پسر خودمو هم اسمشو بايد بذارم م

ا که گاهی وقت. حس می کنم که دلم برای باباتون خيلی تنگ شده 
داری پسرا اومدن اول با دل.. يادش ميفتم پنهونی گريه می کنم 

..  عاطفی تسکينم داده بعدش هم شروع کردن به دلداری فيزيکی

ان پيش من پسرا اين آخر هفته ای ناهار بگو بي. .خيلی تسکبنم دادن 
ه اگه مامان خيلی با حالن از اونايی هستند ک-. که کارشون دارم 

بينم ب-خيلی هم اهل حالن . اونا رو ببينی خودت عاشقشون ميشی 
-هر لحظه يه چيزای تازه ای می شنوم . مگه باهاشون حالم کردين 

اونا . اصال اين طور نيست . مامان چرا از اين بر داشتها می کنين 
فقط می ترسم يه اشکال . خودشون در صحبتای خودشون گفتن 

ه مبين چي-کوچيکی داشته باشن که اگه از دواج کنن شايد رفع شه 
نمی دونم يه -. ؟/اونا خود ارضايی می کنن و هل استشها هستند ؟
اگه اين بود که . چيزايی در اين مايه ها که ای کاش اين جوری بود 

ز سن در اين دوره ا. ديگه موضوع رو با شما در ميون نمی ذاشتم 
حتی زنا و دخترای مسن هم خود ار ضايی می کنن چه برسه به اين 

مامان شک دارم -. پس مشکل چيه به نظرتون -سه تا وروجک 
پسرا -نمی دونم . ولی حدس می زنم که اونا يه گرايشی به لز دارن 

ب می اينا اگه اخالقشون ناجور باشه فردا پس فردا خودتون عذا
جمعه .باشه تا روز جمعه صبر می کنيم ببينيم چه جورين . کشين 
پسرا اين -. ولی عجب دخترای خوشگل و مودبی بودند ... هم اومد 

؟ چشم و ابرو و صورت و بينی و /خانوما که همه شون شبيه همن ؟
فقط يکی دو سانتی پيشونی اونا با هم تفاوت .. رنگ و استيل موها 

 چه-.. افسانه و الهه و الهام . معين مامان جون اينا سه قلون . داره 
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صورت  .با هم دوستن ..جالب سه تا خواهر سه قلو با سه تا برادر 
فتم يه لحظه پسرا رو کشيدم کنار و گ. تک تک دخترا رو بوسيدم 

:  معين. بچه ها شما اينا رو چه جوری از هم تفکيک می کنين 

ين ميگی عزيزم هنوز که مال تو نشده همچ-.. مامان افسانه مال منه 
ل اون يه خا-.خب داشتی می گفتی . که انگاری مال پدرت باشه 

وش يه الهه که دوست مبينه وسط گل. . سياه کوچولو پشت لبش داره 
اقبت شما خدا آخر و ع-.. الهام هم فعال بی عالمته . خال گنده داره 

 .دخترا هم قد و قواره بودند . رو به خير کنه با اين خال بازيهاتون 

با اندامی موزون و . سرخ و سفيد . خيلی هم ناز و خوشگل 
هر سه تاشون جين آبی پاشون کرده بودند با يه بلوز يا . کشيده 

ه پيراهن صورتی به سبک لباسای مردونه تنشون کرده بودند ک
عاشق لبای غنچه ای و بينی قلمی اونا شده . خيلی هم بهشون ميومد 

هر چی فکر می کردم کجای اين دخترا و کدوم يک از . .بودم 
ی چشا. حرکاتشون اثری از شيطنت داره چيزی سردر نمی آوردم 

ون درشت و مشکی به رنگ موهای سرشون که بلند بود و تا کمرش
. آخ که چقدر از همين االن بهشون عالقه مند شده بودم .. می رسيد 

خوب اگه . انگاری که من می خواستم باهاشون از دواج کنم 
م نگاهشون می کردی می تونستی پس از چند بار اونا رو از ه

هر چند اين کار بازم بايد با مکث صورت می . تشخيص بدی 
 خالصه ناهار رو خورديم و طبق نقشه قبلی يکی واسه. گرفت 

حياط و  خونه مون زنگ زد البته خود بچه ها بودند که رفته بودند
نگران و سراسيمه طوری حرف زدم که داره . به خونه زنگ زدند 

اعت به بچه ها سفارش کردم که تا سه چهار س.. مشکلی پيش مياد 
اين بهونه رو آوردم که مادر بزرگشون يعنی .. ديگه هم بر نگردند 
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. مادر شوهرم حالش بد شده و اونا دارن ميرن يه سری بهش بزنن 

حتما  .هرچه اين دخترا عذر خواهی کرده خواستند برن من نذاشتم 
دخترای خوب -. فکر کردن عروس با مادر شوهرش خوب نيست 

اگه .  من تازه با شما آشنا شدم می خوام شامو هم با هم بخوريم
استخر سر پوشيده . موافق باشين بريم يه شنايی در استخر بکنيم 

کوچولويی داريم که آبش مطبوعه و فضای گرمی رو هم رديف 
. البته اگه موافق باشين . کردم جون ميده برای يک شنای جانانه 

ين چند تا می خوا-. دوست داريم ولی مايو نياورديم : افسانه 
ارم هم هم مايو دو تيکه ای د. بچه ها ازم خجالت نکشين -. دخترا 

حتی اگه بدون مايو و لخت هم ميخواين شنا کنين من . يه تيکه ای 
ی نه حداقل ازيه تيکه ای شورت نما استفاده م-.. حرفی ندارم 

. وشگل من نه دخترای خ-از نيمتنه لخت باشيم که ايراد نداره .کنيم 

زشون يه چند متری که ا... من حاضرم از تمام تنه هم لخت باشين 
ا ميفته که فاصله گرفتم به نظرم اومد که الهام داره با افسانه دعو

چرا قبول نکرده کامال بر هنه باشيم

؟ يکی از يکی خوشگل و خوش بدن تر بهم /خب دخترا آماده اين ؟
 وووووويييييی چقدر خوب بلد بودن... جواب دادن آره مامان 

مخصوصاحاال که می دونستن من . خودشونو تو دل من جا کنن 
وش خيلی خ. دختر ندارم و به طرز عجيبی به دختر عالقه دارم 

ر شايد ه. در بهترين شرايط ممکن قرار داشتند . اندام بودند 
ر سينه های هر کدومشونو يه و. کيلويی می شدند  60کدومشون 

سمت هم در اين ق. اندازی کردم تا ببينم در چه وضعيتی قرار داره 
تر وپهن پيشونی افسانه يک سانتی بزرگ. کا مال شبيه به هم بودند 

م با تر از پيشونی اون دو تا خواهراش بود و تازه اون دو تا ه
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شت الهه پيشونی يکدستی دا. خودشون يه تفاوت مختصری داشتند 
ی سه تاي. ولی الهام يه مختصر انحرافی در عرضش وجود داشت 

سه تايی مون . شون متوجه شده بودند که من محو اندامشون شدم 
بشو خودمونو انداختيم به آب در محيط گرمی که در جه حرارت آ

مراقب بودم که اين دخترا چه جوری دارن با . هم دلپذير کرده بودم 
نم هم ور ميرن و دستی به باسن هم می کشن ولی حواسشون به م

. اشين بچه ها راحت ب-. هست که آيا اونا رو زير نظر دارم يا نه 

هسا گاهی بهم می گفتند ماما ن و گاهی م. اين قدر سخت نگيرين 
جون  مهسا: افسانه .هر دو تکيه کالمشون برام شيرين بود . جون 

خونه ما هم . اين محيط يه احساس خوبی رودر آدم به وجود مياره 
بزرگه ولی بابا اصال دوست نداره ما استخر زمستونی به اين سبک 

ته خواهرا رف. . راحت باشين دخترای با احساس -. داشته باشيم 
 انگاری می خواستن يه کاری بکنن و سختشون. بودند توی هم 

ی باشن اگه اونا همون جور.نمی دونستم که بايد چيکار کنم . بود 
پسرای . که پسرا می گفتند می تونم دوستشون داشته باشم يا نه 

. ام يا نه ؟ می تونم با هاشون کنار بي/؟. منوخوشبخت می کنن يا نه 

اشون در هر حال شروع کردم به اين که بخوام کاری کنم که با ه
با  اين کار می توست هم کالم شدن. احساس نزديکی بيشتری کنم 

 دخترا می تونين-. اونا باشه و يا نوعی تماس فيزيکی گرفتن با اونا 

ما سه تايی . بله مامان : ؟ الهه /خودتونو رو آب نگه داشته باشين ؟
ب نگه اومد به طور ثابت خودشو روی آ. مون خوب بلديم شنا کنيم 

ی سبز به اون مايو. داشت و منم بدنشو با دستای خودم لمس کردم 
 براقش که مثل يک شورت نازک و خيلی فانتزی که بود رسيدم

ور دستامو دو طرف کونش نگه داشته و کاری کردم که بدنش به ط
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اد الهه هيچ کاری صورت نمی د. . ثابت و به همون صورت بمونه 
طرف  از اون. جز اين که چشاشو ببنده و از اين کارم لذت ببره 

افسانه و الهام هم واسه اين که خودی نشون بدن يه حرکتی شبيه به 
افسانه شورت قرمز دو تا دستاشو گذاشته . حرکت ما رو انجام دادن 

ی دلم م. بود رو جفت قاچای کون خواهر شورت آبی خودش الهام 
خواست هر سه تا کونو لخت لخت می ديدم و حسشون می 

حساس نمی دونستم اين عالقه عاطفی چرا يهو تبديل به يک ا.کردم 
ه بودم شايدم از بس زير کير پسرا قرار گرفت. و عالقه جنسی شده 

 چهار تايی مون از اون حالت خارج. .. . يه تنوع می خواستم 

چهار  .مثال داشتيم شنا می کرديم ولی رفتيم توی بغل هم . شديم 
. دستامون دور کمر هم رفته بود . تايی مون اين کارو انجام داديم 

. د همه شون شبيه به هم بودن. نمی دونستم کدومشونو بغل زدم 

ا مخصوصا حاال که با يه نگاه نگاهمو به ديگری می دوختم ت
آخه چهار تايی مون حس کرديم که وجه مشترکی . خجالت نکشم 

 می خوايم از بدن هم لذت ببريم و به. می خوايم با هم باشيم . داريم 

.  اولين نفری که لباشو به لبام چسبوند افسانه بود. بدن هم لذت بديم 

دم وقتی اونو می بوسي. همون دختری که می خواست زن معين شه 
ختمون سينه های ل. حس می کردم لبامو رو لبای معين خودم گذاشتم 

مامان دوستت -. چه لذتی بهمون می داد . رو هم قرار گرفته بود 
-.. يه وقتی حس نکنی دختر بدی هستم -.. فدات شم دخترم -. دارم 

از . نده مگه نمی بينی آتيش مهسا هم چقدر ت.. عزيزم اين حرفا چيه 
اون طرف اون دو تا دختر هم خيلی پر شور و حال تر که حاکی از 

-. تمرين و تجربه باالی اونا داشت در حال ور رفتن با هم بودند 

افسان جون تو هر جا رو که -مامان می تونم جاهای ديگه اتم ببوسم 
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ذاشت با اين حرفم افسانه لباشو گ.. . دوست داری می تونی ببوسی 
ل از حا.. رو يکی از سينه هام و شروع کرد به ميک زدن اون 

 يه حس خوب نياز به سکس و اين که يکی کس منو. رفته بودم 

دستشو . ود اون اينو به خوبی فهميده ب.. بماله در من ايجاد شده بود 
ا اوووووفففففف دختر چقدر ب-.. از الی شورتم به کسم رسوند 

نزديک بود بگم عين پسرم معين بهم حال ميدی که فوری .. حالی 
ی يه جور.. انگشتاشو با کسم بازی می داد . حرفمو پس گرفتم 

: الهام . قلقلکم می داد که تا مغز سرم از هوس داشت می تر کيد 

. را نترسين دخت-.. . مامانی رو درسته نخورش واسه ما هم بذار 

يکی  يکی. شما مال منين منم مال شمام . برای همه تون جا دارم 
يکل چه ه. شور تاشونو خودم با دستای خودم از پاشون در آوردم 

نا هم دلم می خواست سر تا پاشونو می ليسيدم و او. نازی داشتن 
تا دست بود که اومد  6حاال . همون کارو با هام انجام می دادند 

خيلی فضا حشر آميز و . طرف من و شورتمو از پام در آورد 
کوه به با اين که قرار گيری در آب خيلی با ش. رمانتيک شده بود 

از کشيدم اونجا در.. نظر می رسيد ولی تر جيح دادم برم لبه استخر 
حاال اين عروسای خوشگلم بودند که بايد به مادر . و چشامو بستم 

عروسکای خوشگلم اومدن سر . شوهر آينده شون حال می دادن 
مودب بودند ولی . خيلی بی پروا و شجاعانه کار می کردند . وقتم 

يکار می دونستند دارن چ. برای خواسته هاشون ارزش قائل بودند 
 عشق و هوسو به خوبی تر کيب کرده می دونستن چه. می کنند 

 من که چشامو بسته بودم. جوری خودشونو تو دل من جا کنند 

ن با ديگه نمی دونستم کدومشو. خودمو سپرده بودم به دست اونا 
رو  يه دهنو روی کس يکی رو روی سينه ها و يکی. کجام مشغوله 
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که  خيلی دلم می خواست بدونم اونی. روی لبام احساس می کردم 
. باشه  شايد دوست داشتم افسانه.. داره منو با عشق می بوسه کيه 

فت يه حسی بهم می گ. .من بايد هر سه تاشونو دوست می داشتم 
 اونا اون قدر خانوم و با فر هنگن که اگه يه زمانی بفهمن که من با

ئله پسرام سکس دارن اعتراضی نداشته باشن و ر احت با اين مس
و خيلی چند بار لبامو يه خورده کج کرده و افسانه ر. کنار بيان 

مامان من اينجام دارم از -آروم صداش کردم نمی دونستم کجاست 
يشتر دستمو گذاشتم دور سرش و اونو ب. بوسيدن شما لذت می برم 

ه من از لذتی ک. موتور بقيه هم گرم افتاده بود . به خودم چسبوندم 
دو بار منو ار . لز بردم دست کمی از سکس اوليه ام با پسرا نداشت 

حس می کردم عين فشفشه داره از کسم آب می . گاسمم کردند 
ولی  خيلی دلم می خواست که يه حالی هم به اونا می دادم. چکه 

نو به وقتی حس کردند که بايد م. ديگه حالی واسه من نمونده بود 
حال خودم بذارن اين کارو کرده و من در حالت خواب و بيدار فقط 

 دلم می خواست زود تر ورود اونا رو به. نگاهشون می کردم 

می  هنوز دور و بر کسم از لذت لز. خونواده ام رسمی می کردم 
ستور به د. ديگه نزديک اومدن پسرا بود . . لرزيد و هيجان داشت 

ا رو طوری بغلشون زده بودم که هر سه ت. من لباسا رو پوشيديم 
دخترا به من گفتند که پدر و مادراشون . در کنار خودم داشته باشم 

.. آدمای خوب و با فرهنگی هستند و هر چی اونا بگن حرفی ندارن 

ی پسرام نفری يه زن م.اونا موافق بودند که عروسای من بشن 
البته از اون لزبين هايی . گرفتند ولی من صاحب سه تا زن می شدم 

نمی شدم که بخوام با کير خدا حافظی کنم چون وجودم وابسته به 
قتی و. پسرای گلم بود و بايد در هر مسيری اعتدال رو حفظ کرد 
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سرا پ. اونا به خونه بر گشتند نگرانی در چهره شون موج می زد 
ورد می تونستن در اين م. اونا پسرای صادق من بودند . رو ميگم 

ترا دخ. حرفی نزنن ولی اونا رو مثل خودم بارشون آورده بودم 
ه راستش من ي. حس کردن که من و پسرا نياز به تنهايی داريم 

ازمون فاصله گرفتند که مثال ما .. جورايی متوجهشون کرده بودم 
: مبين . خودشون می دونستند جريان چيه. راحت حرف بزنيم 

امان م-اونا گرايش به لز دارن . حدست درست بود -.مامان چی شد 
. هيچی اونا رو آزاد گذاشتم که برن شنا -.چه جوری متوجه شدی 

نهههههه -.. خودم يه گوشه ای قايم شده حرکاتشونو زير نظر داشتم 
 :ميالد . من عاشق افسانه ام : معين . حاال بايد چيکار کنيم . مامان 

شريف می هيچی ت-بايد چيکار کنيم .الهام خيلی ناز داره و با نمکه 
يک برين دوش می گيرين لباساتو نو می پوشين از اون لباسای ش

ونو کراوات هم می بندين و دست همسرای آينده ت. پلو خوری رو 
. می گيرين و به اتفاق مامانتون ميرين خونه شون خواستگاری اونا 

ل زن ذلي-. پسرا از خوشحالی خودشونو به هوا پرت می کردند 
سيدن شانس آوردين که خانومای خوبی دارين وگرنه قبل از ر! ها 

 ولی. اين چه وضع ذوق زده شدنه . به دم حجله سگ می کشتند 

اومدن خودشونو به ما . دخترا هم دست کمی از اونا نداشتند 
متم و يعنی من اون وسط قرار گرفته سه تا خواهر يه س. چسبوندند 

ه بودم سه تا برادر سمت ديگه من بودند و دستمو باز کرده گذاشت
 فقط شما عزيزان من ازتون هيچی نمی خوام جز-.دور کمرشون 

منم  اين که با خودتون خوب باشين و احترام همو داشته باشين و
سمت راستم به پسرا . بهتون احترام ميذارم و شما هم رعايت کنين 
مت چپ دخترا هم س. نگاهی انداخته ديدم نفری يه چشمک بهم زدند 
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که  آها بچه ها يه چيز ديگه-. ..منو از چشمک بی نصيب نذاشتن 
ا يه شش تايی شون دم گرفته و تقريبا ب..خيلی برام اهميت داره 

نيا اومد محتوا گفتند می دونيم مامان اولين نوه پسر تون که به د
و فدای هر شش تا تون بشم که درستون-. اسمشو ميذاريم محسن 

تک تکشونو بوسيدم و رفتيم که آماده شيم بريم اولين . خوب واردين 
همراه عروس خانوما بريم . مدل خواستگاری به سبک جديد 

ا رو خدا دلهای همه شما رو خوش کنه و دلهای م. خواستگاريشون 
اينم آخرش خوب تموم شد ولی قصه زندگی همچنان . هم خوش کنه 

ادامه داره واسه همينه که ميگن شاهنامه آخرش خوشه .

پــــــــــايـــــــــــــــــــــان

 آيدی کانال

@jaghjaghy
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