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دستم رو روی فرمون فشردم ، استرس و هیجان تمام وجودم رو در بر گرفته
بود.

45 بود و من تا همین االن 8:45نگاهم رو به ساعت ماشین انداختم دقیق 
دقیقه تاخیر داشتم.

از شانس بدم گوشیم هم خاموش شده بود. 

پوف بلندی کشیدم، این دفعه قطعا ارباب(رادان) به همین راحتی نمیگذشتند ،
با فکر کردن به تنبیه سختی که در پیش داشتم عرق سردی روی تنم نشست.
بعد از نیم ساعت تالش باالخره به عمارت رسیدم، با عجله ماشین رو توی

حیاط پارک کردم و پیاده شدم.
سرعت قدم هام  و زیاد کردم تا زودتر وارد عمارت بشم در خونه رو به

آهستگی باز کردم و داخل شدم .
اروم در رو بعد از ورودم بستم و بهش تکیه دادم.

با دیدن تاریک و ساکت بودن عمارت ضربان قلبم با بیش ترین حالت ممکن
شروع به زدن کرد.

چشم هام رو ریز کردم که متوجه شدم ارباب توی تاریکی روی مبل
مخصوصشون نشستند و با چشم های به خون نشسته به من نگاه میکنند.

به قدری با جدیت به من نگاه میکردند که سرم رو پایین انداختم و به ارومی
سالم کردم.

-سالم ارباب
با صدای اروم و ترسناکی زمزمه کرد

-ساعت چنده؟!
 ارباب9:15-ساعت 

-هومم شب شده ، تاخیر داشتی ، گوشیت هم خاموش بوده.
-اخه ارباب..
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با داد بلندی که زد از جا پریدم 
سریع لباساتو دربیار چهار دست و پا رو زمین باش..

چشم ارومی گفتم با سرعت تمام لباسام دراوردم و روی مبل گذاشتم.

چهار دست و پا روی زمین  بودم تا ارباب کارشون رو انجام بدن.

با قدم های محکم به سمتم اومدند موهای سرم رو با دست چنگ زدند و به
عقب کشیدند که باعث شد پوست سرم به سوزش بیوفته و هیسی از درد

بکشم...
دستاشون رو از توی موهام ازاد کردند...

-سریع برو تو اتاق تا منم بیام.

همونجور چهار دست و پا  وارد اتاق مخصوص شدم  

دراتاق بازشد و ارباب داخل اومد 
-امروز تنبیه سختی برای خودت خریدی توله.

با هیجان و استرس بهشون نگاه کردم 
بی توجه به من سمت کمد اتاق رفت .

بیش ترین چیزی که باعث میشد ادم از این اتاق بترسه تم مشکی و قرمزش
بود و المپ قرمزی که نورش تمام اتاق رو گرفته بود

البته نمیشد از میزان هیجانی که به ادم تزریق میکرد چشم پوشی کرد ..

شالق رشته ای رو از توی کمد در اوردند و به سمت من اومدند.

مچ دست و پاهام رو به چهار طرف تخت بستند

حس هیجان و استرس باعث شده بود نفسای بلند بکشم .
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روکش مشکی  تخت سرمای بدی رو به بدنم منتقل میکرد.

اول اروم شالق رو روی رون پاهام کشیدند ولی بعدش خیلی ناگهانی ضربه
ی محکمی زدند

اخ ارومی گفتم و چشم هام رو با درد  بستم
اولین بار بود که چشم هام رو نمیبستند جای تعجب داشت..

ارباب(رادان)

شالق رو بردم باال و محکم روی پوست خوش تراش رونش فرود اوردم

با هر ضربه پوستش خوش رنگ تر میشد 
 تا ضربه پوست رونش به رنگ قرمز خواستنیم در اومده بود۵۰با زدن 

دستم رو نوازش وار روی قسمت ضرب دیده
 کشیدم

امروز برنامه های خوبی براش داشتم تا خونش رو که مثل  بلوردرخشان بود
رو از بدنش بیرون نمی کشیدم راحت نمیشدم

با لذت به چشم های برده کوچولوم نگاه میکردم که هم درد میکشید و هم
لذت میبرد..

خوشحال بودم از این که مازو و سادیسم هردومون به قدری باال بود که
بهترین هارو باهم تجربه کنیم
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اریا

وقتی چشم های درخشان و جذابشون  رو دیدم بهترین حس دنیا بهم تزریق
شد.

با دیدن جعبه سوزن ها که از کشو دراوردند فشار خونم رو هزار رفت..
 سال پیش بود.۴اخرین باری که تجربش کرده بودم 

نمیدونستم باید خوشحال باشم یا بترسم..
سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم

با ارامش به سمتم اومدندو دست و پاهام رو باز کردند با یه حرکت برعکسم
کردند.

 حاال صورتم رو به بالشت بود 
برای دومین بار دست وپاهام بسته شد.

با هیجان نفس های بلند می کشیدم
با خیس شدن قسمت کتف و پشت جناق سینم حدس زدم ضدعفونی کننده

باشه..

با حس اولین سوزن  اهی از سر درد و لذت کشیدم..

ارباب(رادان)

 تا سوزن رو به صورت قلب وارد پوستش کردم  تمام مدتی که۶۰با دقت 
سوزن هارو وارد میکردم فقط صدای اهش میومد هنوز که هنوزه عجیب بود

برام این میزان تحملش..
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با لذت نگاهی به شاهکاری که درست کردم انداختم...

تازه به جاهای خوبش رسیده بودیم
لذت بخش ترین جا همین جایی بود که سوزن هارو در میاوردم  و خون از

اون قسمت ها بیرون می ریخت..

 اولین سوزن رو سریع بیرون کشیدم به ترتیب همه رو  بیرون کشیدم ..
سرعت کارم باعث شده بود اخ های دردناکش اتاق رو پر کنه...

انگشتمو روی قسمت های خونی کشیدم 
انگشت اغشته به خونم رو نزدیک لبام بردم و طعمش رو چشیدم ..

خوش طعم ترین خونی بود که  مزش رو چشیده بودم..

طعم خوب اهنش توی دهنم نشسته بود.

ارباب(رادان)
از درد نفس های کوتاه میکشید 

-خوبی؟! وایسا برات یه چیزی بیارم ضعف کردی از جات تکون نخور باید
ببندمش.

+نمیخوام جایی نرید 
-یعنی چی جایی نرم؟

+نمیخواید پاداش من و بعد تنبیه بدید؟
با لحن خبیثی لب زدن؟

-به نظرت توله ایی که برای خطاش تنبیه شده جایزه داره؟
+بله معلومه که داره

نگاهش رو به الت کامال سفت شدم انداخت..
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جلو اومد دستش رو روی التم گذاشت
اه بلندی از سر لذت کشیدم ولی با فشار محکمش  نصف حسم پرید اخم

غلیضی روی صورتم نشست..
-توله من بی تاب شده؟!

+بله ارباب

خم شد بوسه  خیسی روی لبم کاشت ، به قدری تحریک شده بودم که گوشم
از شدت گرما داغ شده بود.

بی صبرانه بدنم رو به بدنشون فشردم 
-هیش ، اروم باش توله و گرنه به چیزی که میخوای نمیرسی.

لباس هاشون رو کامل از تنشون دراوردند بدن بزرگشون روی تنم خیمه
زدند .. لبام و به دندون گرفتند همزمان با دستشون به تمام بدنم دست

میزدند

چشم هام بستم اجازه دادم ناله هام اتاق و پر کنند.
باالخره دست از لبام کشیدند

اسپری بی حس کننده رو از توی کشو در اوردن به مقعدم زدند.

با فکر کردن به این که باید اون حجم بزرگ رو دوباره تو مقعدم تحمل کنم
لذت غیر قابل وصفی توی تنم نشست

 التشون رو با مقعدم تنظیم کردند با بی رحمی تمام التشون رو واردم کردند
که دادی از درد کشیدم دستام پشت کمرشون گذاشتم و محکم ناخونام رو

توی گوشتشون فرو بردم
-حاال اروم میشه و جا باز میکنه

کمی صبر کردند، بعد از چند دقیقه ضربه های محکمشون رو شروع کرد ند با
هر داخل و خارج شدنشون  بوسه ای روی بدنم می زدند.

  دقیقه همزمان باهم ارضا شدیم ۱۵بعد از 
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خودشون رو ازم خارج کردند و روی تخت دراز کشیدند
با کمی درد از جام بلند شدم و توی بغلشون خودم رو مچاله کردم

-برم برات یه چیزی بیارم بخوری ضعف کردی

 ارباب (رادان)

یه مقدار شکالت و ابمیوه از آشپز خونه برداشتم و براش کنار پاتختی
گذاشتم .

پرده  های پنجره سراسری رو کشیدم که باهم شب رو تماشا کنیم

تنقالت رو بهش دادم و بعد از پماد زدن به زخم هاش با پارچه تمیز بستمش.

کنارش روی تخت نشستم و تکیم و به تاج تخت دادم..

+ارباب
-جان

+بعضی چیز های خیلی متفاوت و زیبا هستند.
+نتیجه گیری؟

+نتیجه گیریش اونجایی که ، روابط عاشقانه ی اکثر مردم به چهارتا بوسه ،
اغوش و رابطه خالصه میشه .

ولی تجربه ما از عشق و لذت فراتر از این هاست 
بعضی ها اسمش رو میزارند بیماری روانی 

ولی نظر من اینه که چون نمیتونند این میزان از لذت رو تجربه کنند همچین
اسمی رو روش میزارند..

-حرفات حقیقته و  به دل میشینه..
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 -اون وقت  بهم بگو اغوش من چجوریه اقای فیلسوف

خنده شیرینی کرد
+اغوش  خون الود شما بهترین اغوش دنیاست...

با شنیدن حرفش چشم هام درخشید و خم شدم بوسه خیسی روی لبش
کاشتم ..

آریا 

همیشه با خودم میگفتم هر اغوشی یک طعمی داره و من طعم 
اغوش خون الود رو چشیدم..

پایان
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