گفتم:

_مجبورم خرج خودمو دربیارم.

_یعنی شوهرت اونقدر بی غیرتوبیوجودهکهشما روتنهاگذاشته؟

با اینحرفشنگاهی به برزینیکه با اخم به زمین زل زده بود  ،انداختم ...

از سایه همبعید بودکهدلسوزیکنه....

با دیدن برزین بحث به کلیادش رفت وگفت:

_عه چقدر زوداماده شدی!
من هنوز حاضرنیستم ،میدونیکه به یکساعت وقتنیاز دارم.

ازشونفاصله گرفتمکهلحندستوریش روشنیدم:

_تاما برمیگردیمخونهروجمع وجورکن.

بدوناینکهپشتسرمرونگاهکنم به سمت اشپزخونهرفتم.
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برزین*
تعجب اوربود که پریناز باوجود دیدن من وسایهکنارهم بازهماینجاموندهبود.
با دیدن شکم برجستش ،یاد عشقمونافتادم ....
عشقیکهموقعی شعله اش سوزانندهتراز نورخورشید بود.
کنجکاو بودم کهبدونمجنسیتش چیه!
یادمهکهباهمراجعبهایندورهحرفزده بودیم واالن!...
هواشو کردم ،با وجود نفرتم،بدجوریدلمخواستش.
وارد پارتیکهشدیم سایه وارد جمعپسرودخترا شد ومن ویسکی روسرکشیدم ...
بهتر کهسرش گرم بود.
بهسالمتی پریناز زدم وصورت ناز ومهربونش جلویچشممنقشبست....
لبخندش دل می برد ....
دلبری هاش هوش و حواسو ازسرم می پروند.
بطری روگرفتموسرکشیدم  ،دنیا دورسرممی چرخید.
تلخیشگلوم رو می سوزوند.
عصبانی شدم و با یاد اینکه دستش تویدست پارسا قفل بود امپرمغزم رو باال برد.
از شدت خشم با مشت بهروی میز کوبیدم.
دندونهام رو با حرص بهم میسابیدم.
لعنت بهت !!
چرا زندگی عاشقانمون رو بهمزدی ؟؟!
به خوردنم ادامه دادمو با شلی و مستی به سمت دختراییکه وسط بودن رفتم
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یکیشونروتوی بغلمگرفتم و لب زدم:
_پریه من!

عطرتنشوبوییدم.
آرهپری من بود.
خودش بود.

_دلمواسه یتنت تنگ شدهبود.

ازگردنش باال رفتموپلکمرو ،روی هم گذاشتم ،لبمو روی لبش گذاشتم کهبا ولع
بوسید...

موهاش روتوی مشتم گرفتموکشیدم که آهش بلندشد
ومن و جری ترکرد ،کنارگوشم پچزد:

_میخوامت عشقممم ..

وحشیانه به کمرش چنگی زدم و لبخند پریناز جلویچشمم نقش بست.
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با خنده ی سرکشانه گفتم:
_بازمه.ات شدی حش.ریهمن.

اووومی کشدار گفت و من روی هوا بلندش کردم.

باقدمهایاهسته ازپله ها باال رفتم.

روی تختپرتشکردمودروقفل کردم.

با دیدن پریناز که دلبرانه روی تخت بهکمرش کشو قوس می داد ،به سمتشکشیده
شدم و کمربندم روبازکردم.

لباس تنم روکشید کهروش خیمه زدم خودش برای بوسیدنم پیشقدم شد و لبشو روی
لبم گذاشت.

سی.نه هاشو میمالیدم و لب می زدم:

_آه پرینازم زیرمناله کن.

پشتبندحرفمصدای هاتش گوشمروپرکرد وحش.ری ترمکرد.
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_بک.ن توم دیگه.طاقت ندارم.میخوامحسش کنم.

شلوارش روتا زانوشپایین کشیدمواز صورتش پایین رفتم ،سین.ه هاشومکیدم که
نوکش ورمکرد و همینطور که پایین می رفتم

سی.نه هاشو میمالیدم ،به.شت سفیدشو بوییدم ،ودستمو روش کشیدم که شهوتانه آه
کشید و به موهامچنگزد.

شورتشوبا یه حرکت پاره کردمکه لبشروگاز گرفت ،زبونم وروی لبمکشیدم،

زبونم رو روی به.شتش گذاشتم و لی.سی زدم که
جیغی ازروی لذت کشید

بهش خیره شدم وتندتند شروع کردم به خوردن ...

تپلشو توی دهنمکشیدم کهچشماشوبستهبودولذت میبرد ،آبش که فوران کرد
ودوردهنم سفیدشد ،به اوج رسید و لرزید ....

تندتند نفس نفسزد ومنو روی خودش انداخت.

Page5

Https://Romanix.ir

لبشورویلبمگذاشت ودستش از رویشلوارم به مر.دونگیم رسید

تویدستش باالپایینش کرد کهکامل بیدار شد.

از روش بلندشدم و ....
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