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Këshillohet leximi vetëm për lexues mbi 18 vjeç

Parathënie
Ky libër i vogël është mbi të gjitha një deklaratë dashurie
për jetën.
Për herë të parë në historinë e internetit shqiptar, një grup
miqesh organizoi këtë udhëtim imagjinar tek Forumi
www.Botaforum.com.
Kjo lojë fantazie ishte dicka teper imagjinare, përpjekja jonë
tejet modeste për të zbukuruar pushimet e verës. Duke qenë se
jetohet vetëm një herë, ne menduam ta zbukuronin disi jetën
tonë edhe nëpërmjet fantazisë.
Brenda këtij e-book do te gjeni gjëra të rralla, mahnitëse dhe
shumë joshëse. Me një kurajo të jashtëzakonshme vajzat
shqiptare forumiste morrën pjesë në udhëtim duke u treguar
romantike, të ëmbla dhe të etura për përkëdhelje e
komplimente.

Ky libër është një përmbledhje e shkurtër e shkrimeve të mia
gjatë lojës imagjinare ne Forum, madje i kam bërë
ndryshime dhe shtesa tekstit fillestar,pa i prekur me dorë
shkrimet e forumistave të tjerë pjesëmarrës në këtë
udhëtim spektakolar.
Ngjarjet zhvillohen gjatë stinës së verës në anije e nëpër ishuj
dhe qytete bregdetare të Mesdheut.
Do të ketë shumë argëtim dhe puthje romantike midis
pjesëmarrësve të udhëtimit imagjinar.
Kam zgjedhur për ju fragmentet më të bukura të udhëtimit
përrallor, atij më romantikut.
Në këtë përzgjedhje të shkurtër shkrimesh lexuesi do të
çuditet, joshet dhe mbase në disa momente do t'i duket vetja si
pjesëtar i udhëtimit.
Libri i vogël eletronik "Anija e dashurisë" përsa i përket
stilit të thjeshtë, ritmit të lartë e mënyrës së rrëfimit është
diçka mjaft e rrallë, thuajse unikale.:)
Ky krijim krejt i pazakonshëm lyp qetësi shpirtërore nga
lexuesit për t'u shijuar. Përndryshe kot që ta lexoni.
Duke qenë krijim i imagjinatës ju kujtoj edhe një herë se
këto rrëfenja janë krejtësisht fantazi autori, prandaj mos e
merrni seriozisht.
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Fillimi i lundrimit imagjinar
Dukej se edhe sikur të mungonin dritat e anijes, buzëqeshja
dhe shkëlqimi i syve tanë do të ndriçonte anijen e dashurisë.
Po lundrojmë diku ne mes te detit. Sapo jemi njohur dhe mbi
bluzat e secilit është shkruajtur emri apo nickname që
përdorim këtu te Forumi "Bota Juaj".Jemi tepër të
emocionuar, aq sa lumturia po na merr frymën.
Sa bukur këtu! thone vajzat! Ato me kuriozitet fillojne të
eksplorojne anijen që i përngjan një fshati turistik, me
dyqane,palestra, pub, kinema etj. Disa nga gocat udhëtojnë
për herë të parë jashtë shtetit dhe emocioni shihet qartë në
fytyrat e tyre, të ëmbla dhe të bukura. Bukuri mahnitëse, ashtu
siç është gjithçka tjetër në këtë udhëtim. Atë më të paparin në

jetën tonë virtuale, jetën më fantastike, mbase edhe më
tunduesen:)!
Ne çunat po mendohemi se cilën nga gocat do ftojmë për kafe
ose për akullore ditën e parë. Ftesa duhet të jetë disi speciale.
Për shembull: Do të doja të pija një kafe me ty, sepse dua që
të shkruaj emrin tënd përgjithmonë në zemrën time.
Natyrisht qe nevojiten ftesa speciale :). Për secilin prej nesh
shpenzimet e udhëtimit janë falas, përveç kësaj kemi marrë
sipas imagjinatës 5 mijë Euro nga Sponsori ynë. Me pak fjalë
kemi mjaft të holla për të shpenzuar.

Ibiza
Zbarkimi në Ibiza (Spanjë) nga anija e madhe Kryqëzor u
shoqërua nga shtrëngimi i duarve për disa çifte të reja. Ecnin
të kapur dorë për dore si çiftet e lumtura. Djemtë e forumit
tonë ndodheshin pranë femrave shqiptare që herë dukesh si
hynesha dhe herë si yje Hollivudi. Në rrugët e ishullit të gjithë
turistat e banorët vendas kthenin kryet për të parë cfare po
ndodhte.
Hyjneshat qenë të veshura në përgjithësi me rroba të
bardha, aq sa mund te dukeshin edhe si nuse e reja, ose në

prag të martesës. Po, tamam në prag të kurorëzimit. Atë
më të ëndërruarin... për çdo vajzë/
Vajzat rendnin me shpejtësi për të parë sa më shumë dyqane.
Bën shopping nëpër qytet, ndërsa djemtë u futën nëpër klube.
Ato blenë rroba të ndryshme dhe sidomos brendshme sexy të
bardha, të kuqe dhe ngjyrë rozë, paksa transparente.... biles
edhe parfume marramendës, për të mos thënë eksitues.Mbase
qenë taktika për të provokuar djemtë në bordin e anijes. Disa
çuna forumista hyrën nëpër argjendari për të blerë, varëse ari
dhe byzyluk. Dhurata për vajzën që parapëlqenin.Varëse të
cilat do të donin ti shikonin mbi gjinjtë e tyre të
zbuluar.Natyrisht në ishullin Ibiza duhet edhe pak vëmendje
për diskotekat. Jetë nate.:)
****
Të nesërmen në mbrëmje në anije pasi hëngrën ne restorant e
kërcyen në disko, rreth orës 1 të natës u zhytën dhjetëra
persona së bashku njëkohësisht në pishinën e anijes
madhështore. Notonim pranë njeri tjetrit dhe disa herë çunat i
preknin ato tek flokët e gjata të mbledhura për të mos u lagur,
flokë të cilët herë ishin bjond, gështenjë apo të zeza të gjata, si
nëpër përralla. Uji dhe kontrasti i ngjyrave që bënin trupat me
dritat, dhe rrobat e banjës do ta shndërronin per sytë e atyre që
shihnin skenën në marramendje, pa harruar se kofshët dhe
vithet e femrave që shiheshin ndonjëherë mbi sipërfaqe të ujit,
mund ta shndërronin pamjen në eksitim, ekstazë, ndoshta edhe
në "vuajtje" për spektatorët.

Ja çfarë ndodhte më pas nëpër dhoma/kabina. Anija sapo ka
marrë detin për në Maltë e më pas do lundroj për në Afrikë
dhe mandej Kretë, Mykonos, Korfuz.
E bukura Arta shkon në banjo për tu larë. Zhvishet dhe
lahet në dush. Ai e sheh sesi uji rrëshqet mbi trupin e bardhë,
dhe shkuma e shampos shton bardhësinë.... tronditëse,
bardhësi eksituese.
Më pas ajo u vesh me të brendshmet shumë erotike dhe klasi
të blera në Spanjë.
Ai shijon spektaklin femëror para syve vetëm me dritën e
kuqe të abazhurit mbi komodinë. E kuqja e dritës dhe të
brendshmet e bardha disi transparente bëjnë kontrast me
pubisin e zi.
Pas pak mbi krevat shfaqet si me magji një bebe i porsalindur
që qan pa pushim.Edhe nga dhomat e tjera po dëgjohen qarje
fëmijesh të porsalindur. Jo më kot qarkullonin llafe se në anije
ka edhe një magjistare plakë.Bebi është i bukur nuk kuptohet
nga doli aty, por magjia ndonëse e frikshme ka edhe gjëra të
bukura..... Kjo skenë po përjetohet në të paktën njëzet dhoma
të tjera:
Ajo ngre lart mbajtësen e gjirit dhe habitet kur sheh pika
qumështi që i dalin nga gjinjtë. I jep qumësht nga gjiri fëmijës
se uritur dhe i dashuri gjithashtu mbështet kokën mbi barkun e
saj. Me bujari e dhembshuri ajo i ledhaton të dashurit flokët,
mjekrën, faqet dhe pastaj i jep gji. Ai thith me ëndje
qumështin e saj, ndërkohë që bebin e mori gjumi. Nga thithjet

e gjirit ajo kënaqet, ndihet në të njëjtën kohë edhe nënë edhe
grua, ndoshta ka edhe pak lëng, njomje... te fundi i barkut
femëror. Më vonë ai i përkëdhelur siç është nuk kënaqet
vetëm me qumështin e saj. Uli kokën dhe puth pubisin e asaj
sipër të brendshmeve të holla, të bukura, tunduese.... Ai ngriti
kryet dhe e shikon gocën drejt e në sy. Shihen për kohë të
gjatë dhe më pas ai zbukuron shikimin prej të dashuruari dhe e
joshi gocën në mënyrë të tille sa ajo i thotë:
" Sytë e tu më çajnë kraharorin, si të ta them; më pickojnë në
zemër."
Kuptohet që kjo është ndër të tjera një ftesë e saj për të afruar
buzët tek flokët e saj: Ai i puth flokët e pastaj tek veshi i
lëshoj pak frymë të ngrohtë drithëruese brenda veshit. e pa e
lënë të mari frymë e puth tek qafa, supet dhe poshtë mjekrës
së saj. Ndërkohë që ajo kërkon të puthi sytë e djalit. Me
mjeshtëri dhe ndjenjë ai i puth dhe kafshon lehtë supet dhe
gushën. Është ndukje e butë, nga ato që nuk lënë shenjë
dhembesh mbi lëkurë, ndonëse drithërima dhe qejfi që ajo
ndien nëpër trup, është shumë eksitues, i ëmbël, i nxehtë, ose
të paktën mund të quhej emocion unikal!
Buzët bashkohen për një puthje paralizueze, mbetën pa frymë
nga emocioni që vetëm ndjenjat, zemrat e dashuruara dinë të
dhurojnë, e shijojnë deri në ekstazë. Pas mpirjes fillestare,
buzët e të dyve u çliruan nga "prangat", duke thithur në
mënyrë të ethshme, thuajse të dhunshme gjuhën dhe buzët
"MË pëlqejnë buzët e tua dhe aroma e trupit tënd," i thotë ai
me zë të ulët. Eshtë ajo kësaj here që fillon ta preki gjithandej
nëpër trup. Në heshtje, e nxehtë dhe disi agresive. Thonjtë e
saj çjerrin dhunshëm gjoksin e tij dhe më pas ajo afron gjinjtë

sërisht pranë buzëve të tij, buzë të etura për qumështin ..... por
nuk ka mbaruar me kaq. Nata sapo ka filluar dhe mund të
shndërrohet në një koktej dashurie... Atë më të shijshmin
Koktej... që mund të shijohet në jetë.1
****
Surpriza e parë e madhe për vajzat ishte kur në ditën e parë
u futën nëpër dhomat e tyre. Në bashkëpunim me pastrueset
ne çunat e grupit i kemi mbushur dhomat me lule
shumëngjyrëshe.
Pamja eshte magjepsese. Por surprizat nuk kane mbaruar....
per secilen prej jush, mbi komodine do te gjeni nje leter me
fjale te embla, nga ato fjale qe u shkruhen vetëm Yjeve dhe
Princeshave. Kjo gjë do ta ëmbëlsoj me tepër udhëtimin tuaj.
Gjatè darkës së parë në restorant duke biseduar lindi pyetja.
Cili do të jetë masazhatori i vajzave? Apo secila nga gocat
dëshiron një masazhator personal??
Duhet të zgjedhin djalin që do u lyej trupin me krem solar
kunder djegies nga dielli dhe do t'iu qetësoj shpirtin me
masazhe te kurrizi.
Për ne çunat do të nevojitej gjithashtu një gocë masazhatore,
por varet nëse kanë dëshirë.Gjithsesi mbi anije ka edhe femra
skandinave, franceze etj, prandaj s'ka problem sepse e gjejmë
të huaj masazhatoren për ne.

1

Kjo ishte një pjesëz e aventurave imagjinare.

Një nga surprizat e ditës së sotshme do të jetë se ne çunat u
kemi mbushur femrave vaskat e banjës me trendafila. Ato janë
Princesha dhe do të trajtohen si të tilla.
Pas pishines gocat e meritojnë te lahen midis petaleve te
luleve. Kjo do te shtonte me teper shijen dhe aromen e trupave
te bukur!

Rrëfimi i vajzës A.
Jam
çuditur me këta çunat e grupit
tonë. Kur
hyra në kabinën time gjeta
disa buqeta
me lule. O zot sa bukur!
Ditën e dytë
gjeta vaskën plot me petale
trëndafilash.
Nuk më ka ndodhur më parë
të
lahem
midis trëndafilash. Shumë
sensuale! Më bëri të ndihem më e bukur dhe, më shtoi
dëshirën për të dashuruar. Kam përshtypjen se janë pak të
djallëzuar këta djemtë e anijes. E bëjnë enkas që ne gocat të
joshemi dhe t'u dorëzohemi më lehtë?? Gjithsesi janë shumë
xhentila. Brenda vaskës u ndieva pak e vetmuar, kështu që
mbylla sytë dhe, ndërsa përfytyroja ca gjëra të bukura, duart e
mia prekën gjirin tim. Pak çaste më vonë pa ditur e pakuptuar
asgjë, dora ime e djathtë rrëshqiti në mes të kofshëve të mia.
Atje dora ime lëvizi më zhdërvjelltësi dhe u vetëkënaqa... Do
të doja që të isha e shoqëruar nga ai djali që më pëlqen. Dhe
tani jam pak e eksituar nga idea e dashurisë me atë
bukuroshin. Megjithëse s'dua të ngutem aspak. S'dua të bëj
figurë të keqe.
Ahhh sa e kam ëndërruar një udhëtim të tillë mespërmes
mesdheut.
Rrëfimi i vajzës D.
Sa bukur që është këtu! Kam rastin e madh të gjej këtu
ndonjë çun të mirë.
Kam lindur në një qytezë monotone ku s'para ka shumë
shanse për të takuar djem të bukur.
E kam ëndërruar e kërkuar shumë princin tim të kaltër.

Po bëhem gati 25 vjeçe dhe dua të krijoj familje. Shyqyr që
erdha në këtë anije. Ky është rasti më i mirë i jetës time. Sot
vajta nëpër dyqanet e anijes e bleva ca rroba të bukura. Me
këtë fustanin e kuq dhe sandalet me taka të larta them se do
bie në sy gjatë mbrëmjes në Pub. Vajta edhe te salloni i
bukurisë për të lyer thonjtë me manikyr. Këto ditë dua të lyej
flokët po akoma nuk po e vendos për ngjyrën. Mbase ajo
parukierja e anijes më jep ndonjë ide për ngjyrën e flokëve.
Të gjithë çunat do më ngulin sytë ha, ha, ha. Sonte Le ta
marrin vesh të gjithë se jam më e bukura e anijes.

P.S
Mbase ja thotë truri sponsorit tonë të më japi ndonje lekë tjetër për
të bërë çdo vit qejf nëpër ishuj mesdhetare.:)

Kamerat e fshehta
Ju njoftojmë se kemi instaluar kamera te fshehta ne dhomat e
femrave dhe disa çifteve te huaja.
Ne dhomat e gocave shqiptare nuk ka kamera spiune. Rrini te
qeta. Ketu do tregojmë se çfare po ju shohin syte ne monitorin

e pc-së. çka po ndodh ne dhomat, banjot e vajzave dhe çifteve
te huaja!
Po shoh ne monitor njerin nga djemte e forumit tone:
Ai eshte ne dhomen e dy bjondeve dhe nje flokekuqeje,
shtatlarta dhe te bukura. Ato jane nga Suedia.
Kamerat e fshehta jane edhe ne banje, prandaj ka shume arsye
per te qetesuar syte...
Sipas thashethemeve ato e kane ftuar ne dhome dhe ai ka
perfituar ngaqe femrat jane te dehura.
Tani shoh se e kane shtrire mbi krevat dhe nen tingujt e
muzikes po bejne Strip perballe mikut tone X. Ne keto çaste
po shikoj se femrat suedeze po ja mbulojne atij trupin me
veshjet intime qe i hiqnin ngadale gjate Strip tease.
Miku yne eshte i mbuluar nga mbajteset e gjirit dhe perizomat
e femrave .I gjori ai :)
Femrat suedeze, kamera e fshehtë
I përkëdheluri nga fati, miku im X më dërgon sms.
"Aman, eja të shikosh këto kryeveprat"
E gjeta në dhomë duke parë në monitor dhomën e femrave
Suedeze. Ajo flokëkuqja eshtë shtrirë
mbi divan thuajse lakuriq, sepse mbathjet e vogla i mbulojne
shumë pak pjesët intime.Flokëkuqja, prek herë pas herë gjinjtë
e saj të freskët dhe të nxirë pak nga dielli, pasi nuk përdor
pjesën lart të rrobave të banjos në pishinë. Me nje klik lidhemi
me kameren e fshehte ne tualet. Njera nga bjondet po

zbukuronte me kujdes pjesët intime te saja.Pastaj ulet dhe
fillon te bej bide. Miku im X zgjat doren drejt pc sikur te
donte t'i bente larje pubisi asaj. Tjetra bionde po lahet ne dush.
Shihet mire ne monitor vithet e saj marramendese.
Djaloshi X merr fryme me veshtiresi. Kur biondja mbaron
larjen ne bide ai kercen nga vendi dhe turret drejt dhomes
Skandinave.
Jam vetem perballe PC dhe shoh mikun X brenda dhomes qe i
hidhet persiper flokekuqes mbi divan.Ai eshte shume i eger
seksualisht. Gjithsesi kam pak frike se djaloshi X do te lodhet
shume kaq i vogel siç eshte, aq i vetmuar, ne mes te kofsheve,
e prapanicave te suedezeve, tunduese...
Jam i perpire nga skena qe po shoh. Forumisti X e ka marre
veten dhe po i qellon me shpulla tek vithet tre femrat e
huaja.Shpullat e tij jane nje motiv me shume per te eksituar
skandinavet e shthurura. Shoh gjirin e flokekuqes qe perplaset
mbi fytyren e mikut tim e me pas me radhe te treja ja
perplasin gjinjte te surrati.
-JOOO, degjoj mbrapa meje klithmen e nje vajze. O zot ,
miku im paska lene deren hapur dhe ka hyre njera nga çupat e
grupit tonë. Jam i ngrire s'di ç'te bej.Ajo kerkon diçka me sy
neper dhome dhe me gjuan me jastek. Pas pak dy shapka
fluturojne mbi koken time.Vajza hyn ne banjo dhe me merr
fshesen. Jam i mpire kur ndiej ne kurriz bishtin e fsheses. Ajo
per fat iken me nxitim dhe troket te dera e dhomes
skandinave. Deren e hap flokekuqja lakuriqe. Goca shqiptare
ja fut me shuplake surratit, i shkul floket e kuq dhe me fshese
ne dore provon te qelloj djaloshin tradhetar. Ai mbyllet ne
banje me njeren nga bjondet dhe i mbeshtetur me shpatulla te

dera qendron ashtu i mpire nga sulmi i te dashures qe po
tradheton.."qenka pune dreqi me ty, hajde shpejt te mbarojme
pune", degjoj zerin e bjondes.Ajo gjunjezohet perballe
djaloshit shqiptar dhe i ben atij nje "pune" shpejt e shpejt me
dore dhe gjithashtu disa thithje Orale... per ta kryer sa me
shpejt. Ne ate pozicion ka te ngjare qe "nektari" i djaloshit te
jete perplasur mbi gjoksin e bjondes skandinave!
-Epo shyqyr,- peshperiti miku jone pasi qe shkarkuar nga
energjite e teperta....

Rrëfimi i masazhatorit
E gjeta vajzën brenda dhomes sime duke me pritur. Ajo
afrohet te pasqyra dhe rregullon me duar floket e gjata. Kam
pasur mjaft sukses me njoftimin tim si masazhator. Sajova një
shpallje dhe e ngjita te dritarja e palestrës dhe tek klubi i
pishinës. Disa herë kanë ardhur në dhomën time femra për
masazhe falas. Po, i duan falas masazhet.Ç'ti bësh?!
Ajo jo vetem qe deshiron nje
masazh me vaj por edhe
ndonje rrefim ose perralle prej
meje.
Vajta ne banje per te lare duart
dhe mora vajin special me
aromë lulesh per masazhe e kur u ktheva ajo qe zhveshur.
Gjendej e shtrire mbi krevat dhe po me priste e qeshur ne
fytyre.
Floket i kishte ngritur lart per te me lene hapesire gjate
masazhit. Nisa ta lyeja me vaj te shpatullat nderkohe ajo me
nderpret. -Jo dua edhe perralla nga ty, sepse ka me teper
shije,-thote ajo me ze urdherues.
Filloj t'i rrefej nje perralle te embel dashurie, te cilen e shpika
me mendjen time ne ate moment.Duart e mia te buta po
qetesonin shpirtin e saj.
Gishtat rreshqisnin neper lekuren e saj te fresket rinore.

Goja ime nuk pushonte duke sajuar rrefime, skena dashuria.
Ajo eshte thuajse nudo, ka veç peshqirin tim qe i mbulon
vithet. Une bej te pamunderen per te mos e spostuar peshqirin.
E shoh me endje kurrizin dhe kembet e saj te gjata.
I kerkoj leje ti masazhoj edhe kofshet, por ajo nuk pranon.
Atehere i masazhoj shputat e kembeve, kaviljet e kjo e kenaqi
se tepermi.
E nderpreva pas 20 minutash masazhin dhe u mbylla ne tualet.
E kuptova qe isha kenaqur shume nga prekja e lekures se asaj
vajze të re. Po fillonte te me hynte ne qejf puna si
masazhatorë, nga ata masazhatorë qe u rrefejne perralla
dashurie gocave gjate masazhit qetesues ha, ha, ha

Rrëfimi i djaloshit A.
Kabina ime ka me teper pamjen e dhomes.
Ajo ka ardhur te kaloj naten me mua, por ka droje, ndoshta
edhe ankth, madje shpresoj edhe shume deshire...
Ulur mbi divan po pijme nga nje gote shampanje dhe shohim
njeri tjetrin ne sy. Ka ne syte tane ndjenje, simpati por edhe
drojtje.
- Une erdha per te fjetur me
ty, por ta thashe se nuk jam
gati,perpiqet
te
me
shfajesohet ajo.
- s'ka problem, kryesorja eshte
qe te qendroj prane teje, te
shoh syte e tu, te prek duart e
tua,- i them per ta qetesuar.
I preka duart e vogla me
embelsi.
Ledhatojme duart dhe kofshet e njeri tjetrit per pak minuta
mbi divan
Ngrihemi ne kembe dhe shihemi ne pasqyren siper krevatit.
Perballe pasqyres une qendroj mbrapa saj dhe nisa ti puth
supet. I heq bluzen e kuqe dhe i putha shpatullat. Ajo afron
trupin dhe vithet prane meje, Jam i eksituar dhe padyshim qe
ajo e ndjen kete kur vithet e saj perplasen me mua... Shikoj ne
pasqyre sesi reagon fytyra e saj kur e puth te qafa. Nuk e ndaj
syte nga pasqyra kur i putha floket .

Nuk me lejon t'ia heq sytjenat, bile eshte ajo qe kundervepron
e me zberthen kemishen dhe nguli syte tek gjoksi im.
I hoqa minifundin dhe i rashe ne gjunje. Dua t'i puth kofshet
por ajo rreshqet e duke qeshur hidhet mbi krevat.
Jemi te dy vetem me veshje intime, e perqafoj po ajo rreshqet
si ngjale.
E putha tek buzet por ajo me pickon poshte per te me
torturuar....
Perqafohemi, ledhatohemi dhe ajo kujtohet per njoftimin tim
si masazhator.- A doje masazhe? Eja tashti me ferko shpinen,E ferkoj neper trup me endje, dhe perveç masazhit i putha
edhe kofshet. Ajo heq mbajtesen e gjirit dhe me ben te kuptoj
se duhet t'i thith dhe lepij gjirin. Duke i thithur butesisht gjirin
e preka me gishtin tregues poshte.... E ledhatova vetem me nje
gisht te pjesa me e ndjeshme per femrat. Jam i bute me prekjet
e mia. Gishti im prek shume embel, pothuajse nuk e prek fare
organin femeror. " akoma me embel, pak me i bute " me thote
ajo per ledhatimet qe po i bej poshte. Po, me kujtohet nga
eksperienca ime se prekja duhet te kthehet ne pothuajse
gudilsje apo s'di si ta quaj ndryshe, per organin femeror.
Vazhdoj vetem me gishtin tregues te dores ta ledhatoj,
gudulis..... . Gjithsesi s'ka dy femra njesoj edhe per menyren
sesi u pelqen ledhatimi intim.... Askush deri me sot nuk ka
arritur t'i kuptoj ato.:)

Me pas puthemi butesisht ne buze dhe me kujton se ajo nuk
mundet, nuk eshte gati per me teper. Natyrisht, ajo ka nevoje

per kohe... E perqafoj dhe mbyllim syte per te fjetur. Me sa
duket eshte shume kurioze te me eksploroj trupin dhe para se
te na mari gjumi ajo me prek disa here poshte...., sikur te
donte te embelsonte më tepër gjumin e saj.

Rrëfimi i vajzës A.
Këtu në anije po kaloj mirë. Dua të kursej ca lekë nga këto që
na dha sponsori sepse, andej nga familja ime kanë nevojë për
lekë.Dua të bëj qejf kësaj here. Dhoma ime me krevatin e
madh është një ftesë për dashuri.
Kanë kaluar dy vjet nga ndarja me ish të dashurin tim dhe prej
dy vjetësh nuk kam bërë dashuri. Mbase këtu kam fatin të
njoh ndonjë çun bukurosh. Dikur me ish të dashurin tim
bënim dashuri në makinën e tij jashtë qytetit. Asnjëherë nuk
kam bërë dashuri mbi krevat apo divan, prandaj them se me
ndihmën e zotit po fejohem këtu në anije. Këto gocat e tjera
janë të shkathëta dhe nuk besoj se do i lënë djemtë e bukur për
mua por, unë do bëj të pamundërën për t'u lidhur me djalin më
të bukur të anijes.
Bleva ca veshje intime në Ibiza, ngjyrë rozë. Janë shumë
veshje të bukura dhe them se do krijoj atmosferë erotike me
dritat e abazhurit apo qiririt. Ndërkohë unë po përgatitem sa
mirë për ndonjë natë dashurie. Dua që atij t'i ngelet mendja
veç tek mua. Tani po më mbetet vetëm të zgjedh të dashurin
tim. Atë më të bukurin e anijes.

Rrëfimi i djalit B.

Kjo ishte nata më e bukur për mua. Ajo më pranoi te dhoma e
saj me shumë bujari. Kemi pirë e kërcyer në pub dhe tashmë
kemi dëshirë për përkedhelje, ndjenja, përqafime, puthje, por
edhe lepirje...
U futëm brenda vaskës magjepsese dhe u ledhatuam brenda
ujit me petale te kuqe. Pimë shampanje pa gota fare. E pimë
nga e njëjta shishe. Sa bukur kur pashë supet dhe gjirin e saj të
mbuluar nga petalet e kuqe!
Në dhomë ajo filloj të provonte para sy ve te mi rrobat që i
bleva në Ibiza. I pëlqyen sidomos perizomat e kuqe dhe
kemisha e natës. Edhe varëset e arta i shkonin shumë, së
bashku me vathët e medhenj. Dukej si një bombë e ëmbël
erotike! Nga ato që shihen veç në ëndrra dashurie.
Ka dëshirë të sillet si nënë me mua, ndaj më jep pak gjasme
qumësht nga gjiri i saj. Unë e thith me tepër delikatesë, sepse
është zonë e ndjeshme.
Ndjehem mirë kur ajo më trajton si bebe.ha,ha,ha
Puthemi pak e ledhatohemi me sy gjysmë të mbyllur. Jemi të
ëmbël dhe të përmbajtur. Nuk e teprojmë në asnjë aspekt por
na pëlqejnë shumë puthjet e gjata. Ajo e ka fiksim të më puthi
qepallat, qerpikët e gjatë... Por i pëlqen edhe te ndiej peshen e
trupit tim siper saj. Dashuri Marramendese!!!!
Të përqafuar na merr gjumi dhe sot në mëngjes kur hapa sytë,
ajo e kishte akoma kokën e mbështetur mbi kraharorin tim.I
ledhatova flokët dhe ajo hapi sytë. Buzëqeshi menjëherë, sikur

të donte të më falenderonte për natën tonë magjike, ndonëse
duhet ta falenderoja unë. Mbase për këtë arsye i putha dhe
thitha prapë gjoksin, ashtu... në atë mënyrën që më ka mësuar
ajo vajza Fantastike!

Loja e dashurisë me
sy mbyllur.
Kësaj here me sy mbyllur.
Rregullorja që vendosëm gjatë
darkës parashikonte një lojë të
vogël dashurie me sy mbyllur.
Në mesnatë të gjithë djemtë do presin gocat nëpër dhoma. Ai
do lëri derën hapur dhe ajo pasi të hyj ka të drejtën të bëj
çfarë to dojë me djaloshin. Çunat i kanë mbuluar sytë me
shami dhe nuk do shohin se cila nga vajzat do u bie në pjesë.
Ndërkohë që ajo ka të drejtë të bëj çka i pëlqen, ai s'ka të
drejtë ta preki femrën me dorë

****
Loja imagjinare u zhvilua pak a shumë kështu

Ajo u afrua tek shtrati i atij me hapa të lehta. U shtri pranë
djalit dhe i preku direkt mjekrën e faqet. E ledhatoi sikur të
ishte fëmija i saj, pa folur hiç fare. Druhej se mos ja njihte
zërin, ndaj nuk foli asnjëherë, e nuk tha asgjë as kur e puthi në
faqe tek vendi ku ai kishte nishanin e zi. Djali rri i shtrirë, i
palëvizshëm me sytë e mbyllura me një shami të bezdisshme.
(sipas lojës ai nuk duhet të shohi asgjë.)
Ndien gishtat e duarve të saj që rrëshqasin mbi kraharorin
mashkullor.Në trup ai ka veç të brendshmet e vogla sexy që i
fshehin pjesët intime. Ajo e detyron të kthehet mbrapsht dhe
ulet me këmbë të hapura midis kurrizit e vitheve te atij. I
fërkoi supet e tij dhe shpatullat me butësi femërore. Kur ajo i
fërkoj kurrizin filloi me gudulisje dhe ai nuk duroj dot më. U
kthye sërish nga ana tjetër dhe ajo u ul ndenjur prapë sipër tij
mbi organin gjenital.Vajza e lëviz trupin në mënyrë që
organet e tyre gjenitale të fërkohen ëmbëlsisht. Akoma nuk i
kanë hequr veshjet intime, kështu që kontakti i trupave të tyre
është i sipërfaqshëm. Nuk po e puth e as ledhaton. Vijon
fërkimi i organeve gjenitale njëri me tjetrën sikur të donin të
ndiznim zjarr ose shkrepsen.
Heshtja po fillon t'u pëlqej së tepërmi. Papritur dëgjohen disa
trokitje në derë, por dera është e mbyllur dhe sipas rregullave
të lojës s'mund të hapet për askënd.

Mbase për inat të asaj tjetrës që po troket te dera, goca në
shtrat fillon t'i puthi atij gjoksin. Ai do të donte që trokitjet të
vazhdonin edhe pak me qëllim që asaj ti shtohej inati e kishte
mundësi të bënte ndonje gjë për së mbari. I pëlqeu kur ndjeu
buzët e saj poshtë mjekres, por jo vetëm kaq. Ajo u shtri
krejtësisht mbi djalin dhe e puthi në buzë.Para mesnatës ai e
pati larë mirë gojën, dhëmbët me qëllim që në rast të ndonjë
puthjeje me gjuhë ajo ta shijonte tamam. E puthi plot
delikatesë me gjuhë. "Qenka goxha delikate për puthje
franceze." mendoi ai.
Ende djali nuk e ka prekur trupin e saj, sepse nuk do të quhej
më lojë. Dera po kërcet përsëri, shumë dhunshëm. "Duhet të
jetë e dehur dhe ka ardhur gabimisht te dhoma," tha me vete ai
për vajzën jashtë dhomës.
- Hape derën,- bërtiti ajo nga jashtë
Vajza në krevat e dëgjoi dhe atëherë bëri disa lëvizje sikur po
hiqte mbathjet. Po pikërisht ashtu ishte dhe me pas e zhveshi
me duart e saj edhe mashkullin.
Ajo e preku atje.. herë me njërën dorë dhe herë me tjetrën e
mandej me njërën dorë prekte "vezët" e bukura dhe me tjetrën
i fërkonte organin gjenital. mmmmmhhhhh ohhh woowwww
veç këto dolën nga goja e saj.
E ndieu që ajo po e puthte në çdo pjesë të trupit por jo vetëm
kaq.
-Dua të jem poshtë, dhe ti sipër meje,- tha ajo duke harruar se
ai e njohu nga zèri.

Pa shumë komente dhe me shumë kujdes hipi siper saj... Iu
duk se qe mjaft ngushtë, e njomët biles edhe rrënqethëse
vagina e saj...... Marramendëse!

Fragment romantik
Vallëzova
me atë duke e
vështruar
plot admirim,
ndoshta edhe
me pak
dëshirë...
Ehe ajo më
shikon
në
mënyrë
eksituese.
E
lexova fare lehtë në sytë e vajzës fjalën Puthje. Nuk kemi më
dëshirë për vallëzim dhe dolëm jashtë lokalit të zhurmshëm.
" Eja në dhomën time," tha ajo me zë të ulët.
"Po vij por me kusht që të tregohesh e ëmbël me mua!" ju
përgjigja me buzëqeshje.
"Sonte do të jem edhe e ëmbël por edhe e egër ha, ha, ha" tha
vajza duke qeshur. Buzëqeshja e saj ma shtoi dëshirën për ta
përqafuar dhe përkëdhelur.
Me hapa të ngadaltë po i afroheshim dhomës. Ndaluam te dera
dhe nuk kisha shumë guxim për të hyrë brenda.
" Ki kujdes sonte, sepse do jetë speciale fare!:" tha ajo.
"ç'domethënë speciale? Çfarë ke shpikur?" e pyeta me
kurreshtje
Ajo nuk u përgjigj dhe hyrëm në dhomë.
"Speciale do të thotë që dua diçka të veçantë, sepse në Kretë
nuk ma vare fare dhe jam e etur.." tha ajo dhe ndërkohë më
hoqi xhaketën. Duke më parë në sy më hoqi kravatën. Ndërsa
më hiqte këmishën më puthi në faqe.
Pastaj më zbërtheu pantallonat dhe u përkul para meje. Duke
më hequr pantallonat me puthi poshtë... me shumë delitasë.

Ka raste që delikatesa dhe përkushtimi në dashuri mundet të
kthehet në art dashurie.
Ajo filloi te endej nëpër dhomë për të gjetur qirinjtë. Nisa të
shkrepja foto për ta patur kujtim dhe ajo hoqi fustanin, siç
duket për ta bërë natën të paharrueshme. Shkrepja foto
papushim për femrën e bukur.
"Të të bej një pyetje," i them duke e përqafuar. "Dua të di se
çfarë Specialiteti dashurie preferon?"
"Dua që të jesh special fare, tè zgjasi sa më shumë. Sidomos
dua një paralojë të gjatë dashurie, pra të paktën 30 minuta
paralojë dashurie, puthje, ledhatime, lëpirje, a kupton? Mos u
nxito me aktin final, ngaqë dua të shijoj çdo sekondë." tha ajo
me një vendosmëri që s'ma kishte pritur mendja ndonjëherë.
"Ok ëmbëlsira ime, e kuptova, por kam një kusht: Pozicionet e
dashurisë zgjidhi ti, si të të pëlqej. Jam nën komandën tënde" i
them i vendosur ta kënaq deri në fund.
" Mirë, sot do zgjedh ndonjë pozicion të bukur, veç ki kujdes
se jam e papërmbajtshme, ndoshta shumë e frymëzuar dhe, do
të të marrë frymën ha, ha, ha. Ti tregohu burrë, pas paralojës
erotike të dua pak të egër, te ashper, për së mbari apo si të
them: tregohu mashkull i fortë" tha ajo dhe pas kësaj filloj
nata e gjatë.
Përqafimet e ëmbla u kthyen në puthje. "Dua të ndjehem
femër e vërtetë, dua që të mbush duart me mashkull, të shijoj
seksin siç duhet. Më bëj të ndjehem në qiellin e shtatë, të
ngopem me mashkull!!" Zëri i saj ndryshoi kur i putha supet.
Ajo më uli kokën për t'i puthur edhe gjirin.
Qenka e dehur tapë, mendova aty për aty me shaka.

Më pas drejtova trupin dhe u puthëm për një kohë të gjatë në
këmbë. Shtrati po na priste dhe, më në fund u shtrimë duke
vazhduar paralojën, nxemjen tonë speciale, të gjatë dhe të
nevojshme,të paktën për vajzën.
Ajo ishte e papërballueshme dhe ndryshonte herë pas here
pozicionin. Pjesa e tjetër e natës kaloi me dashuri të bukur, të
papërshkrueshme, aq sa ritmi i dashurisë tonë lëvizi orenditë
dhe mbase dëgjohej edhe nga komshinjtë tanë të anijes.
Fjetëm së bashku të përqafuar.

Malta
Lundrimi për në Maltë është i gjatë dhe me surpriza.Të gjitha
vajzat gjatë natës do të bëhen nëna. Magjistarja e anijes ju

dhuroi këtë magji! Mbi krevat shfaqet si me magji një bebe i
porsalindur që qan pa pushim. Jo më kot qarkullonin llafe se
në anije ka edhe një magjistare plakë.
Bebi është i bukur nuk kuptohet nga doli aty, por magjia
ndonëse e frikshme ka edhe gjëra të bukura..... Kjo skenë po
përflitet në te gjitha dhomat e tjera.
Ajo ngre lart mbajtësen e gjirit dhe habitet kur sheh pika
qumështi që i dalin nga gjinjtë. I jep qumësht nga gjiri fëmijës
se uritur dhe e ledhaton, puth me dashuri fëmijën e
porsalindur.
Vajza është e lumtur. Më në fund po ndihet
edhe nënë :)

****
Jemi të lumtur që zbarkuam në Maltë dhe po shohim me
kureshtje përreth. Malta është goxha e bukur dhe nga ana
gjeografike do thoja se është zemra e Mesdheut. Dielli
shkëlqen fuqishëm dhe temperatura është 32 grad celcius.
Arqipelagu i Maltës përbëhet nga 4 ishuj, vetëm 3 prej të
cilëve janë të banuar.
Republika e Maltës është një shtet i vogël me rreth 380 mijë
banorë.
Këtu secili do argëtohet sipas qejfit të vet. Sponsori ynë
mbulon të gjitha shpenzimet, ndaj do bëjmë qejf!

Do qëndrojmë një javë nëpër hotele e plazhe. Secili të bëj
zgjedhjen e tij sesi do e kaloj kohën.
Këtu do zgjedhim Princeshën e anijes tonë dhe do xhirojmë
një film romantik.
Do takohemi tek porti i Valetës pasi të kemi zgjedhur
Princeshën tone.
*****
Femrat mund te blejne çfare te duan ketu. Sponsori eshte
shume bujar, sidomos ketu ne Malte ku ka kaluar rinine e tij.
Blini sidomos, kepuce, parfume, veshje intime sexy dhe te
tjera. Malta eshte parajsa e gocave ndersa me pas do te kete
Parajsa edhe per djemte, Ndoshta djemte do kenaqen me
surpriza ne Afrike ose Greqi. Le te shohim ....!

Nëpërmjet një sondazhi kemi zgjedhur Princeshën tonë.
Po afrohet mbrëmja e ceremonisë së bukur. Kjo ceremoni
parashikon edhe realizimin e filmit dokumentar "E ëmbla
Malta".
Telekamerat janë vendosur anës detit. Lartmadheria e saj
është veshur me një fustan të bardhë mahnitës i cili bashkë me
kurorën mbi krye e shndërron në një kryevepër! Shkrepen
fotot e para, ka duartrokitje kur ajo i afrohet bregut.

Të gjithë ne pjesëmarrësit e lundrimit jemi në breg të detit. Dy
çuna me telekamera do filmojnë skenën e bekimit. Të gjitha
vajzat mbajnë në krahë bebet e tyre të bukur. Për të gjithë këto
bebe ka menduar magjistarja plakë. Fillon xhirimi i filmit.
Kamerat drejtohen te zjarri i ndezur përballë Princeshës, e cila
jep shenjë për fillimin e xhirimeve. Bebet e porsalindur qajnë
pa pushim duke i detyruar vajzat t'u japin pak qumësht nga
gjiri.Kameramenët filmojnë skenën ku fëmijët pijnë qumësht.
tashti e kanë radhën çunat të shtiren si baballarë dhe me hapa
të drojtur ata u afrohen femrave. Pas pak duke i parë në sy
vajzat (gjasme bashkëshorte) secili nga djemtë do përqafoj
gocën me fëmijë. Të tre së bashku do qëndrojnë të përqafuar
për disa minuta derisa kameranët të filmojnë skenën.
Vjen çasti i bekimit. Lartmadhëria do bekoj të gjitha çiftet me
fëmijët e tyre. Princesha thotë bekimin e saj për këto familje
të reja dhe uron shumë shëndet e lumturi.
Përulemi të gjithë kundruall princeshës dhe tani ka ngelur faza
e dytë e skenarit. Darka madhështore në restorantin e anijes.
Të gjithë hëngrën e u dëfryen pa masë para se të shkonin
nëpër kabina. Pjesa e tretë e skenarit të filmit parashikon sesi
çiftet do të shtrihen mbi krevate bashkë me bebin. Më vonë
princesha do të vizitoj të gjitha kabinat për të bekuar sërisht
familjet e reja. Kameranët janë bërë ujë më djersë duke
realizuar filmin. Çiftet buzëqeshin dhe puthin bebin e tyre në
mes të krevatit.

Princesha dha urdhërin që tekniku, regjizor të punoj tërë natën
për montazhin e filmit dokumentar "E ëmbla Malta".
Krejt bota do shohi filmin tonë të këndshëm te Youtube.:)

Mykonos
Në ishullin e
detit Egje,
Mykonos bëhet
jetë e shfrenuar
nate dhe njihet
ndër të tjera
edhe për disa
plazhe nudiste.
Turistat që e
frekuentojnë
janë
përgjithësisht njerëz pa paragjykime.
Gjithçka është gati për pritjen tonë në Mykonos.
Mbreti i huaj dhe i ri 30 vjeçar do kërkoj zyrtarisht dorën e
Lartmadhërisë së saj Princeshës tonë. Pas suksesit të bujshëm
të filmit tonë dokumentar gjithë bota flet për grupin tonë.
Mjeshtri ynë ka punuar gjithë natën për montazhin e filmit
dhe e ka postuar te Youtube. Milona shikues e kanë parë tre
ditët e para. Ka tundur themelet e botës virtuale aq sa janë
vënë në lëvizje amabasadorë, ministra, gjeneralë, agjenta
sekret, fuksa të rëndomtë, për të zbuluar cila është vajza e
veshur si Princeshë në Maltë.

Ajo ka mahnitur botën me bekimin e saj gjenial, pa harruar
bukurinë e format e trupit të saj të mrekullueshëm. Mbreti i
huaj me pushime në ishull ka dërguar dhjetëra email,
telegrame grupit tonë. Ai kërkon me çdo kusht bekimin prej
princeshës.
Le të shohim se si do rrjedhin ngjarjet në Mykonos. Ka
thashetheme se disa televizione të huaja janë të interesuara për
të blerë të drejtat për transmetimin e filmit tonë në TV. Po të
na ecin bisedimet me televizionet e huaja, gjithë anëtarët e
grupit që morën pjesë në film do fitojnë dhjetëra mijëra euro,
nga të drejtat e autorit dhe të imazhit.:)
Pas dy ditësh qëndrimi në pallatin mbretëror, princesha jonë
pranoi të fejohet me mbretin e huaj.
Jemi të gjithë të gëzuar dhe në kulmin e qejfit nga ushqimet
dhe pijet që meritojmë si mysafirë të mbretit.

,

Rrëfimi i vajzës S.
Shkoj shpesh në palestër dhe pishinën e anijes. Në palestër ka
ca çuna që më vardisen dhe të them të drejtën njëri prej tyre
më pëlqen. Ka trup të bukur dhe është goxha i pashëm, po na
qenka i martuar "shejtani". Unë bëj ca lëvizje sexy për të
nxjerrë në pah trupin tim me forma të rregullta. Këmbët i kam
të bukura dhe ijet gjithashtu. Dua që të gjithë djemtë të
shikojnë vetëm mua këtu, ndonëse nuk u shpalla princeshë:(
thonë se kam shumë tangërllëk, po këtë e thonë ata që më
kanë zili, pasi jam plot klas e jo tangërllëk::).
Te pishina dhe vaskat me hidromasazh mbaj syze dielli kështu
që kur shoh ndonjë djalë me cep të syrit ai nuk e vë re. Ende
nuk jam fejuar në anije por kam bërë fshehurazi dashuri me
një marinar të ekuipazhit. Më tërheq shumë uniforma e
marinarëve dhe s'munda të rezistoj. Atë e njoha gjatë
shëtitjeve në kuvertën e anijes dhe e provokova unë e para.
Pas disa ditësh vardisjeje u puthëm larg syve kurioz në
korridorin pranë kabinës time. Kur e putha në qafë më dukej
sikur i mbante era det apo diçka e tillë. Ndërsa buzët e tij më
përndezën krejt madje ai di të puthi më mirë se mua. Paska
fituar eksperiencë me turistet e anijes hhhmm. Ai vjen
fshehurazi në kabinën time dhe ngutet shumë për të ikur.
Nxitimi i tij më bezdis shumë por, ja që u mësova edhe me
dashuri të shpejtë. Thotë se ka frikë nga kapiteni i anijes.
Doemos.

Pra kjo njohja ime më tepër se dashuri, për fat të keq mund të
quhet veç seks i shpejtë, dhe me vjen pak turp ta pranoj këtë
gjë. Ky mbase ishte rrisku im për këto pushime vere.
Ndjehem e pangopur me dashuri.

Rrëfimi i
vajzës L.
Jam
e
apasionuar pas
vallëzimit dhe
gjatë lundrimit
shkoj çdo mbrëmje në disko dhe te salla e vallëzimit për vals.
Kam kërcyer qysh e vogël dhe këtu gjeta ambjentin e duhur
për këtë hobin tim. Kam njohur mjaft njerëz këtu, e kur dal
në
pistën e vallëzimit të gjithë m'i ngulin sytë për të më parë
tundjet e belit dhe vithet e bukura. Kam shije në të veshur dhe
jam si një Star në anije. Jam 24 vjeçe, bjonde (e lyer) dhe
kam shalèt e gjata.Meshkujt po më luten, më bëjnë ftesa të
shumta të cilat në shumicën e rasteve i refuzoj. Qe një burrë i
moshuar që më sillte dhurata te kabina ime, por edhe atë e
refuzova për të fjetur... Në shenjë mirënjohje për dhuratat
vajta për të ngrënë dy herë me të në restorant.
Pardje u lidha me një nga djemtë e grupit tonë. E kam
studjuar mirë e mirë para se ta zgjidhja si të fejuar. Ai është
shumë i urtë dhe kjo ma shton madhështinë para tij. E sundoj
kokë e këmbë duke u shndërruar për të në një "pronare" ha,
ha, ha. Për hir të së vërtetës e pranoj që është çun i bukur dhe
shumë i ndjeshëm. Me sa kuptova unë jam vajza e parë me të
cilën ai ka fjetur në jetën e tij. Vura re se ishte tepër i drojtur
gjatë dashurisë dhe nuk dinte të puthte për së mbari. Gjithsesi
kjo mungesa e përvojës së tij më dha një stimul të madh, për
të mos thënë që më eksitoj më shumë. I dashuri im ka ca të

meta si kushdo, e megjithatë ka trup të bukur muskuloz, biles
dhe flokë të gjatë ngjyrë gështenje. Unë i adhuroj djemtë më
flokët e gjatë.
Kam pikë të dobët masazhatorin tonë. Veçse ai është fejuar
me një tjetër. Kur vajta për masazhe tek ai, thuajse u ringjalla.
Më kënaqi me masazhe çplodhëse.Herën e dytë e provokova
pak ha, ha, ha. I thashë se doja masazhe te kofshët dhe vura re
që atij i dridheshin duart kur më preku. Desha ta "torturoja"
nga eksitimi i tepruar prandaj i thashë që të më masazhonte
vithet. Ai më preku mbi peshqirin që më mbulonte të
prapsmet, po unë e flaka tej peshqirin me qëllim që ai të më
shihte lakuriq. I thashë të ndizte edhe dy qirinj të tjerë e
kështu dhoma u ndriçua nga drita e katër qirinjve. Të gjorit i
dridheshin duart kur më fërkonte vithet. Me thënë të drejtën
po më pëlqente masazhi dhe muskujt e mi u çplodhën. U
ngrita në këmbë dhe ndeza një cigare. Qëndrova e zhveshur
para syve të tij dhe pashë që po i kullonin djersë nga balli.
Ohh sa qejf për mua! Për inat të së fejuarës së tij që ka shumë
dëngla këtu në anije, doja ta provokoja më shumë e mbase ta
"torturoja" edhe më tepër. E pyeta masazhatorin nëse i
pëlqente lëkura ime apo i dukesha e plakur? Ai s'dinte ç'të
thoshte dhe sajoj një përgjigje të shkurtër. "Ti më eksiton"
tha i mposhtur nga bukuria ime. Ecja e zhveshur nëpër
kabinë dhe dëgjoja muzikën që vinte nga kuverta e anijes.
Animatorët po zhvillonin spektaklin e tyre të përditshëm.
Dua prapë masazh, i thashë me ton urdhërues. E fika cigaren
dhe u shtriva përmbys. Kësa here ai nuk përdori vaj për
masazh dhe pa më kërkuar leje më preku vithet. Merrej vesh

që po më prekte për qejfin e tij kësaj here. Ndjeva buzët e tij
te kurrizi. Po më puthte shpinën ndërsa duart e tij po
ngopeshin me prapanicën time. E imagjinova që do të puthte
vithet, por nuk kisha parashikuar që do më kafshonte lehtë.
Dhëmbët e tij u ngulën te mishi i vitheve të mia. Më nduki
me një aftësi të rrallë. Ndieva edhe pak dhimbje nga kafshimi
po edhe shumë kënaqësi. Përjetova një delir. Truri im
kishte rënë në një qetësi të ëmbël e më dukej sikur po
jetoja në një tjetër dimension. Brofa nga shtrati dhe e
përqafova fort. Pastaj e tërhoqa dhunshëm drejt shtratit dhe
qëndruam të përqafuar, duke u parë në sy dhe pa u puthur.
Më lindi dëshira t'i bëja një masazh sikur të doja ta
falenderoja. E zhvesha me duart e mia, e ledhatova tek gjoksi,
i fërkova kofshët e tij si prej futbollisti dhe nuk di si u
përmbajta pa e puthur. Kujtimi i të fejuarës së tij në anije më
bëri të përmbahem. E preka me epsh tek organet gjenitale dhe
po ashtu bëri ai. I mëshova me dorë organit të tij në ereksion.
Ndieva gishtin e tij të "pamëshirshëm" që po më prekte dhe
depërtonte brenda trupit tim poshtë.... do thoshja me plot
mjeshtëri. Pas ca minutash rënkimi im më përmendi dhe e
kuptova se tashmë kisha kryer punë.., e kënaqur. U vesha me
shpejtësi dhe ika pa e përshëndetur masazhatorin.

Rrëfimi i djaloshit B.
Petalet e trendafilave
Jam pranë Sonit tim të
adhurushme.
Kjo është mbrëmja jonë,
natyrisht do të
jetë shumë romantike.
Fillimisht
ndodhemi në sallën e
lojrave e më
pas në kinema. Në errësirën
e sallës së
kinemasë i shtrëngojmë
dorën njeri
tjetrit sikur të frikësoheshim nga skenat e filmit. Vështrimet
tona kryqëzohen mjaft herë dhe padashur buzëqeshim. I prek
duart e saj të vogla dhe ja shtrëngoj sikur dua t'i them se nuk
është vetëm. Po ashtu edhe në Pub i ledhatova duart ndërkohë
që pinim nga një gotë dhe hëngrëm pak patate të skuqura
bashkë me ca ushqime të lehta. Më vonë shëtitëm në kuvertën
e anijes duke kërkuar miqtë tanë që janë zhdukur pa lënë
gjurmë. E shoqëroj nëpër salla, korridore dhe në ashensor
perqafohemi. Ecim të kapur dorë për dorë derisa mbërrijmë në
dhomën time. E di që ajo e pikë të dobët vaskën time me
trëndafila, madje më pas do i bëj një surpizë të vogël. Soni e
pëlqen së tepërmi dhomën time dhe pasqyrën sipër krevatit.
Ulemi mbi divan dhe flasim parreshtur. Midis nesh nuk ka
sekrete. E dija që ajo ka ëndërruar gjatë të jetë e mbuluar me
petale të kuqe.
Pa i hequr veshjet intime futemi në vaskë dhe shtrëngojmë
duart tona të vogla. Nuk jemi zhveshur krejt se na vjen shumë
turp, pasi deri në ato çaste kemi qenë veç miq. Unë dal nga

vaska dhe hap një shishe shampanje të cilën e derdha brenda
vaskës. Luajmë që të dy brenda ujit të skuqur nga petalet.
I afrova Sonit peshqirin dhe ndihmoj të fshij kurrizin. Dal nga
banja me qellim që ajo të vishet me rroba të pastra dhe ndonjë
këmishë nate e ku ta di se çfarë. Pas pak ajo hyn në dhomë me
një këmishë nate të bardhë mëndafshi dhe vathë të bukur. Ja
kam dhuruar unë gjatë udhëtimit, nuk më kujtohet nëse në
Maltë apo Afrikë. Gjithashtu një varëse e bukur ari i varet deri
sipër gjinjve. Ajo shtrihet pa fjalë dhe unë dal nga dhoma për
disa caste e kthehem me nje buqete trendafilash te kuq te
mrekullueshem ne duar e ja dhuroj .Per princesen time hynore
i them......
Ajo buzeqesh e me sheh e habitur dhe e cuditur me ato syte
qe i ndrisin.
I afrohem prane e i them.
- Soni, unë do të mbuloj ty me petale dhe pastaj ti bej te
njejten gje me mua.
-Wow! ku e gjete këtë stil të ri?- thotë Soni pa e mbajtur dot të
qeshurën.
Qeshim me të madhe e pastaj i hedhim fytyrës së njeri-tjetrit
petale. Ashtu siç jemi të përqafuar kryqëzojmë vështrimet dhe
puthemi në faqe. Më duket se po më zë gjumi dhe me kaq po
përfundon kjo mbrëmje e lezetshme.
Kjo është nata e fundit në anije. Nesër do zbarkojmë në
Durrës.
Jam i lumtur që këtu njoha vajzën ideale, ose kështu po më
duket tashti ngaqë ndihem në formë.
Rrëfimi i vajzës D.

Udhëtimi po përfundon dhe të them të drejtën po më vjen
keq.
U kënaqa me shëtitje, shopping, etj. Më pëlqeu situata mjaft
romantike dhe liria që gjeta këtu. Kam fjetur disa herë me të
dashurin tim, gjë të cilën s'mundesha ta bëja më parë në
qytetin tim. Natën e parë që ai erdhi në dhomën time s'do ta
harroj kurrë. Më në fund unë ftova një çun në dhomë, si nëpër
filma.:) Ai ishte shumë i zjarrtë dhe pak i nxituar. Për të qenë
e sinqertë natën e parë nuk arrita orgazëm, ose si të them më
qartë: më pëlqeu deri diku po nuk qe dhe aq bukur. Në
mëngjes kur ai iku unë i mora erë krevatit tim. Ndieva erën e
trupit të tij nëpër çarçafë, dhe i porosita patrueset të mos m'i
ndërronin çarçafët. Dua që krevati im të ketë aromë dashurie.
Natën e dytë të dashurisë e kaluam prapë në dhomën time. Ai
sërish u ngut dhe kryeu punë shpejt, shumë shpejt. I shpjegova
se doja diçka më të fuqishme, me kohëzgjatje më të gjatë. Në
fakt herën e dytë ai u tregua më i përmbajtur e më la më
shumë iniciativë në shtrat. Edhe paraloja dashurore zgjati
mjaft kohë, ndaj arrita më në fund kënaqësinë e plotë, madje
në pozicionin tim të parapëlqyer mmmhhhh Ohhh Sa bukur!
U ngopa më në fund me mashkull! Përjetova një ekstazë të
mirëfilltë kur ai vuri organin e tij gjenital në mes të gjoksit
tim. E shtrëngova me tepër afsh midis gjinjve, u eksitova dhe
e shijova për së mbari. Madje përkula kokën dhe e putha me
epsh organin mashkullor në çastin kur ai e fërkonte mbi gjirin
tim.

Nesër do kthehem në shtëpi dhe do rifilloj gjithçka nga e para.
Më ka marrë malli për familjen time dhe nesër do t'i përqafoj
të gjithë të dashurit e mi.
Ky udhëtim imagjinar në anijen e dashurise do ngelet kujtimi
më i bukur i jetës time. U kënaqa nga kjo aventurë. Nuk më
ngelet gjë tjetër veçse të them:
Lamtumirë anije e dashurisë!
FUND
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Ndalohet rreptësisht kopjimi. Në qoftë se ju intereson
ndonje shkrim për websitet tuaja, kërkoni leje me shkrim.
Kontaktoni autorin këtu: infolibri.erion@gmail.com

http://www.lulu.com/content/1663385

Falenderime
Dëshiroj të falenderoj nga zemra forumin

www.Botaforum.com që më dha mundësinë të zhvilloja
lojën me anije së bashku me miqtë e mi. Gjithashtu
falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë udhëtim
imagjinar, emrat e të cilëve nuk i kam përmendur për
respekt të privacy, madje nuk kam kopjuar nga forumi
asnjë nga shkrimet e tyre.
.
e-mail infolibri.erion@gmail.com

Ftesë për lexim
Ju ftoj të lexoni nga i njëjti autor edhe mikroromanin
"Endrrat e thyera".
E gjeni këtu: http://www.lulu.com/content/1663385

