
  



Mond, hogy az enyém vagy! 

A.J Ridges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordította: Aurora 

  



Első fejezet 

 

 

Meg akar érinteni, megtudom mondani abból ahogy 

néz, de nem most van itt az idő. Túl sok ember figyel, s habár 

hivatalosan egy évvel öregebb lettem, Kane szerint túl fiatal 

vagyok hozzá.  

Téved. 

Az egyetemen nagyon is felnőttem. Ma betöltöttem a 

huszonötöt, ami még mindig egy évtizeddel fiatalabb mint 

Kena March. Akárhogyis, a korkülönbségünk sosem okozott 

gondot nekem.  

Mikor elérkezett az idő, hogy felvágjam a szülinapi 

tortámat, Kane feszülten figyelte, ahogy csücsörítettem a 

számmal és elfújtam a gyertyákat. Mintha tudta volna mi lesz 

a kívánságom, mikor becsukom a szeme és a parányi lángok 

kialszanak. Felnéztem és észrevettem ahogy ráncolja a 

szemöldökét és görcsösen szorítja a kezében levő import sört 

amit ivott. Olyan erősen fogta, hogy a nyomás alatt 

elfehérednek az ujjpercei. Önelégültem mosolyogtam a 

reakcióján. Szerettem a tudatot, hogy megvan a hatalmam 

hozzá hogy könnyen tudjam befolyásolni Kanet. A 

mutatóujjamra kentem egy kis cukormázat a tortáról, és a 

számba tettem. Kéjesen nyögtem az édes íztől, míg tisztára 

nyaltam az ujjam. Onnan ahol én álltam az asztal túloldalán, 

könnyen letudtam olvasni a néma káromkodást mi elhagyta 

Kane száját. A színtiszta gyötrelem látszott az arcán. Kívánt 

engem, akármennyire is gyűlölte ezt a tényt. 

Kibaszott kár. 



Belefáradtam a várakozásba. Csak azért mert Kane 

idősebb és a bátyám legjobb barátja, nem gondolhatja úgy, 

hogy helyes folytatnia az irántam való érzésinek a tagadását.  

Sajnos, Kane még a születésnapomon sem lát felnőtt 

férfinak. Idegesen megrázta a fejét a bohóckodásomon a 

mázzal, és elviharzott a nappaliba. Mint mindig, maradtam 

hogy eljátsszam mindenki előtt, hogy az elutasítása nem tör 

darabokra. 

Gazember! 

Senki sem tud engem ennyire mélyen megbántani. 

Nos, bassza meg. gondoltam fellázadva. Ez a 

születésnapom, és ha ő nem akarja a seggem, biztos vagyok 

benne van elég férfi ebben a városban aki akarja. 

 

*** 

 

- Mit csinálsz te itt?- Kérdezte Kane gyanakodva mikor 

bementem a bátyám Derrick apartmanjába néhány órával 

később. 

Ugyan ezt a kérdés akartam feltenni neki én is,  de nem 

volt nehéz kitalálni a választ amint megláttam a döbbent 

arckifejezését. Kane a bulim után azért ment Derrickhez hogy 

elrejtőzzön előlem. Kane tudta, hogy Derrick a következő 

néhány napban műszakban van a tűzoltóságon és úgy gondolta 

ez egy biztonságos hely, hogy elrejtőzzön.  

Nevettem az egész helyzet ironiáján. 

- Nyugalom. – Emeltem fel gúnyosan a kezeimet. 



- Azért vagyok itt, hogy kölcsönvegyem Derrick 

néhány ruháját a klubba ma estére. Nem azért jöttem ide, hogy 

ráderöltessem magam.  

Az álkapcsa megrándult a szavaimra. 

- Rendben.-   morogva fordult vissza a Tv felé. 

Tudom hogy gyerekes, de a legszűkebb ruhákat vettem 

fel ami lehetséges – alakra simuló farmer, mélyen kivágott 

fekete atléta és egy ezüst deréklánc. Nekem nincsen 

kidolgozott izomzatom vagy finom metszésű arcvonásom, de 

ez a ruha tökéletesen kiemeli a világos hajam és az oliva 

árnyalatú bőröm. Plusz, ordít róla hogy ’dugjál meg’ és ezt 

akartam egész este elérni. 

- Jézusom Drew! Nem mehetsz el, míg ezek vannak 

rajtad.- Kane a lábára pattan abban a percben, hogy kiléptem a 

szobából. 

- Miért nem? 

A levegőbe dobta a kezét. 

- Ez….. Ez…..  

- Ez mi? 

- Ez kibaszottul szűk. – morogta. 

- Ez volt a cél. mosolyogtam önelégülten, és ringattam 

a csípőm. 

- Nos nem fogod ezt felvenni.- jelentette ki. 

Nem figyeltem rá, míg a legjobb csizmámat vettem fel 

az ajtóban. 

- Milyen kibaszott kár.- Válaszoltam a vállam 

felett. 

- Nem vagy az apám. nem mondhatod meg nekem 

mit vegyek fel.   



- Nos, baromi közel vagyok, hogy az legyek. Elég idős 

vagyok. 

Nem segít, rajta ha minden alkalommal az arcomba 

vágja a korkülönbségünket. 

- Basszameg. El mentem. – Morogtam, megfogva a 

kilincset. 

Kane nagy ökle befedte az enyémet. 

- Ne. – Figyelmeztetett. 

- Miért? – dühöngtem, utáltam hogy a hangja 

megremegtette a belsőm. 

- Mert nem ez az amit akarsz Drew.  

- Tényleg? Mi a fenét gondolsz te Kane? Kibaszottul 

nem tudod mit akarok, mert ha tudnád akkor most meztelenek 

lennénk, nem állnánk itt és nem folytatnánk ezt a nevetséges 

beszélgetést. 

Mikor néhány szívdobbanással később sem jött tőle 

reakció, ez volt az utolsó elutasítás amit eltudtam viselni. 

- Látod mire gondolok? Engedj el Kane. Elmegyek. 

Láttam a habozást fellobbanni egy pillanatra a 

szemében, mielőtt vonakodva elvette a kezét. Nem néztem 

vissza ahogy elviharoztam az éjszakába, kihúztam magam bár 

a szívem összetört a melkasomban. 

 

*** 

 

A klubb volt a tökéletes menekülés – hangos zene, 

ingyen ital a szülinaposnak és egy rakás barátom akik velem 

vannak. Ez mind elég volt ahhoz, hogy elfelejtsem Kanet, 

egészen addig míg rá nem jötem, hogy követett a bárba. Kane 

egy nagy ember és nehéz eltéveszteni a sexi fejét a dús fekete 



hajával, széles vállait és a mogorva ábrázatát. 

Meglepetésemre, egyedül ült hátul egy asztalnál, távol a 

tömegtől de eléggé közel ahhoz, hogy rajtam tartsa a szemét. 

Mindent megtettem azért, hogy ignoráljam őt, ami a 

harmadik ital után már nem volt nehéz. Nem voltam részeg,  

de határozottan ellazultam, felszabadultnak és kacérnak 

éreztem magam most először mióta egy hete hazajöttem. 

Elmerültem a zene ütemében és nem is fogtam fel, hogy az 

utolsó három dalt ugyanazzal a nagy, magas, szakállas férfival 

táncoltam. Legalább tíz évvel volt idősebb mint Kane, de úgy 

nézett rám mintha édesebb lennék mint anya szülinapi csoki 

tortája. Elmondhattam azt ahogy éreztem a fenekemnek 

nyomódni a kemény farkát, akart engem.  

Ahogy a zene lassult, a karjával lent átkarolta a 

derekamat és közelebb rántotta a testem az övéhez. Nem volt 

olyan nagy és izmos mint Kane de az érzés ahogy tartott és 

kívánt jó volt. 

- Meg akarlak ízlelni téged. – Hallottam ahogy a 

fülembe suttogta, mielőtt a nyelvével végighaladt volna a 

nyakam vonalán. 

Megborzongtam, de nem a jó értelemben. Ahogy az 

idegen száj végighaladt a torkomon, rávilágított arra, hogy ő 

nem Kane. Szerencsétlenségemre, félreértette a reakciómat és 

bátorításnak vette, lassan elkezdte a kezét a nadrágom eleje 

felé csúsztatni. Mielőtt kihúztam volna magam a szorításából, 

egy hatalmas kéz megragadta a férfi alkarját és fájdalmasan 

megrántotta. 

- A francba. Ma a fasz? – Hallottam a nyüszítését 

mögülem. 



Mikor felnéztem, nem lepett meg, hogy Kane, hideg, 

szürke, dühös szeme néz le rám. 

- El a kezekkel. – morogta a férfinak, habár a pillantása 

nem engedte el az enyémet. 

A múltban, elfogadtam volna kane közbelépését biztos 

alig vártam volna, de nem ma este.  Me este azt akarom, hogy 

Kane egy olyan felnőtt férfinak lásson, aki képes magát 

megvédeni egy klubban. 

-  A fiú akart játszani, úgyhogy, kopjál le pajtás. -  

válaszolta, és kicsavarta a karját Kane szorításából. Minden 

bizonnyal azt hitte, hogy Kane a klubb kidobó embere és nem 

akarta olyan könnyen elengedni a ma esti trófeáját. 

- Igen kopj le Kane. – válaszoltam, dacolva a 

közbelépésére. 

 A pasi a hátam mögött meglepődött azon, hogy tudom 

Kane nevét de egyáltalán nem érdekelte.  

Kényelmesen újra körém fonta a karját és elkezdett 

közelíteni az ágyékom felé. 

A következő pillanat egybemosódott. Emlékszem 

hogy durván félrelökött, és mikor megfordultam láttam hogy 

Kane a szakállas fickó nyakát szorongatja. 

- A fiú hozzám tartozik. Kibaszottul eltöröm minden 

egyes porcikád ha még egyszer akár egy ujjal is hozzáérsz. – 

fröcsögte a másik arcába. 

A pasi döbbenten nézett rám. 

- Ez igaz? – Kérdezte látszólag még hajlandó lenne 

Kanennel szembeszállni. 

- Nem. -  Válaszoltam őszintén. 

Teljes figyelmét visszafordította Kanere, aki egyre 

dühösebbnek látszott. 



 

- Te tényleg ezt akarod? – Kérdezte, fokozva a 

szorítást. 

Az idegen visszanézett rám tiszta dühvel a szemében, 

ez az egész az én hibám Kane hazudott neki és még a lelket is 

kiszorította belőle. 

- Kibaszottúl átbasztál. – sziszegte a fülembe miután 

Kane elengedte. 

Ez volt a legrosszabb dolog amit mondhatott. 

Fájdalmas üvöltése még a klubb lüktető zenéjén is 

áthallatszott, mikor Kane ökle becsapódott az arcába. 

Sokkolt és egyben örömmel töltött el látni, ahogy a vér 

folyt a férfi orrából mielőtt eloldalgott volna a mosdóba. 

Miután visszafordultam és láttam Kane önelégült vigyorát, a 

haragom újra feltört. 

- Ma a franc volt ez az egész? 

Kane vigyora azonnal eltünt a durva kitörésemtől. 

- Most már mehetünk?- Kérdezte. 

- Kibaszottul nem. – Hazudtam, és felkészültem az 

elkerülhetetlen előadásra arról, hogy Kanenek és Derricknek 

hányszor kellet már megmenteniük. 

Meglepetésemre, Kane csendben maradt, megvonta a 

vállát és visszament a székéhez a klubb hátuljába mintha ez 

egy mindennapos dolog lenne. 

Bassza meg. Várhat örökké törődök és én vele. 

A következő tíz percben csendesen átkoztam és 

üvöltöttem Kanenel a fejemben, flörtöltem és leittam magam. 

De a valóságban, kértem egy üveg vizet, megkerestem a 

barátaimat, elköszöntem – nem tudok végig maradni- és 

elhagytam a bárt Kanennel. 



Bántó csendben tettük meg az utat a lakásomig ahol is 

ragaszkodott hozzá hogy bejöjjön, hogy minden rendben van, 

nem vagyok részeg és nincs szükségem segítségre. 

- Menny zuhanyozz le. – parancsolta azután, hogy 

követett a hálószobámba. 

- Most már elmehetsz Kane. Tökéletesen rendben 

leszek. 

- Most! – Morogta dühösen és nekem már sem 

energiám sem akarásom nem volt vele vitatkozni többet. 

Amint végeztem meztelenül beájultam az ágyamba. A 

lámpák mindenhol levoltak kapcsolva és Kanenek semmi jele 

nem volt. Úgy gondoltam végre feladta a nagytesó alakítását 

és hazament. 

Boldog kibaszott születésnapot nekem, morogtam 

dacára a ténynek, hogy a szülinapomnak már vége hisz már 

elmúlt éjfél. 

Becsuktam a szemem és pár másodpercen belül már 

aludtam. 

- Menny arrébb. – egy ismerős hang szűrődött át a 

sötétségen, és vele együtt egy könnyed érintés a vállamon. 

Kinyitottam a szemem és ott állt az ágyamnál az én 

személyes szülinapi kívánságom – egy meztelen, frissen 

zuhanyozott Kane. A keze a csípőjén; szétvetett lábakkal állt 

lehetővé téve nekem, hogy tisztán láthassam tökéletes 

napbarnított bőrének minden egyes négyzetcentiméterét. A 

haja nedves foltokban tapadt a homlokára. A karján és a 

mellkasán apró vízcseppek csillogtak, ás a farka….. Istenem, 

a farka. Hosszú és vastag, és szopásra csábító. Durván 

megdörzsöltem a szemem, hogy tényleg nem álmodom. 



- Istenem. – suttogtam, mikor újra kinyitottam a szem, 

hogy ez a valóság és nem egy álom. Kane tényleg itt van, 

meztelen és a farka állapotából kiindulva nagyon is készen áll. 

- Akkor most csinálsz nekem helyet vagy nem? 

Gondolkodás nélkül, csúsztam arrébb, annyira hogy 

becsúszhasson mellém a takaró alá. 

- M-mit csinálsz?- hebegtem, remélve hogy nem 

hallatszik a teljes döbbenet a hangomon a jelenlététől. 

- Kijavítom a hibádat. – Tájékoztatott rejtélyesen. 

- Az én hibámat? – Kérdeztem zavartan. Éreztem a 

teste melegét közel az enyémhez, ami teljesen elködösítette az 

agyam. Sohasem érintett még meg és a testem azonnal reagált 

a közelségére. A farkam majd szétrobbant és várakozóan 

lüktetett.  

Kane megmozdult, feltolta magát az alkarjára így rám 

tudta szegezni a tekintetét. 

- A ma este után, ha valaki megkérdezi, hogy az enyém 

vagy akkor átkozottul biztosan tudni fogod a helyes választ. 

- És mi lenne az a válasz? – Kérdeztem, mielőtt jól 

meggondoltam volna. 

A ráncok a homlokán jelezték, hogy a válaszom nem 

igazán tetszett neki. 

- Fordulj meg. – parancsolta nyersen, válaszul a 

kérdésemre. 

Buzgón a hasamra fordultam. 

Ahogy várakozva feküdtem, éreztem Kane tekintetét a 

testemen. Először a vállamat érintette meg.  Gyengéden 

masszírozta a merev izmokat a hátam felső részét, karjaimat és 

a nyakam addig, míg a feszültség eltűnt belőlem. Azután, 

ahogy Kane ujjai lejjebb siklottak kitudta tapintani a 



csigolyáimat a gerincem vonalában, egyre mélyebben, 

porcikáról porcikára, mintha a világ összes ideje az övé lenne, 

hogy felfedezzen engem. Mikor elért a derekamhoz, már 

fájdalmasan kemény voltam. 

Végre, figyelmét a fenekem gömbjeire fordította, 

finoman cirógatta mielőtt megkereste volna közöttük a 

redőzött középpontot.  

- Olyan kibaszott jó. – Suttogta mikor először 

megérintette. 

- Kane? – Nyögtem ahogy újra és újra megérintett, 

addig ingerelt míg négykézlábra emelkedtem, lábaimat 

széttárva csábítottam. 

- Ez az amit akarsz? – Kérdezte mielőtt az egyik vastag, 

benedvesített ujját betolta a szűk gyűrűn. 

- Ó basszus! – Nyögtem a gyönyörtől, hozzádörgölve 

újra a csípőmet ezzel sürgetve újra a behatolást. 

Egy erős kéz állított meg a mozgásban. 

- Krisztusom ezt hagyd abba Drew.  Még azelőtt vége 

lesz, hogy elkezdhettük volna ha ennyire csábító vagy. – 

Nyögte. 

- Kérlek. – Könyörögtem, érzelmektől túlfűtött 

hangon. Olyan régen vártam ezt a pillanatot. Nem tudok várni 

tovább. Ha ez csak egy őrült álom, akkor azzal az érzéssel 

akarok felébredni, hogy szeretkeztem Kane Marchal. 

- Biztos vagy benne? – Kérdezte hezitálva. 

- Ha azt akarod mondani, hogy túl fiatal vagyok vagy 

hogy én… - Fájdalmasan megszorította a csípőmet, hogy 

ráfigyeljek. 



- Nem, nem ma este. – Rengeteg időnk lesz erről 

később is beszélni. Támaszkodott mellém, hátával betakarva 

az enyémet, szája a fülem mellett.  

- Úgy értettem biztos kész vagy arra, hogy betegyem a 

farkam ide? – Kérdezte, pontosítva egy következő ujjal a 

lyukamban. 

- Oh basszus, igeeeen. – Nyögtem. Olyan közel voltam, 

hogy elélvezzek, erősen megragadtam a farkam tövét, hogy 

visszatartsam az orgazmusom. 

A következő pillantban, hallottam egy csomag szakadó 

hangját és éreztem a hűvös olajat rácsöpögni a fenekemre. 

- Siess. – Sürgettem. 

Megtette, de miután a vastag makkjával belém hatolt, 

hezitált. 

- Mond ki. – Parancsolta, ajka újra a fülem mellet. 

. Mi? – Nyögtem kéjesen felé billentve a csípőm, hogy 

megpróbáljam elérni, hogy a farka még jobban behatoljon. 

Ez nem használt. 

- Mind ki. – Parancsolta újra, remegett a hangja és 

tudtam, közel van hozzá, hogy elveszítse a kontrolt. 

- Mond, hogy az enyém vagy. 

- Csak dugjál meg, Kane. – Morogtam, türelmetlenül. 

Nem voltam biztos benne miért, de abban a pillanatban, 

képtelen voltam rávenni magam arra, hogy kimondjam azokat 

a szavakat, miket hallani akart. 

- Kérlek. Azt akarom, hogy a farkad bennem legyen. – 

Könyörögtem helyette, a hátam mögé nyúltam és széthúztam 

a farpofáim ezzel hátha elcsábíthatom. 

- Te gazember. – morogta dühöses. 



Belemosolyogtam a párnába, tudtam hogy elkaptam. 

Ez elég volt, hogy elvonjam a figyelmét a kérdéséről. 

Kane nagyon lassan elkezdett kitölteni. Élveztem, az 

enyhe égető érzést ahogy feszített. Csak fokozta az 

izgatottságomat. Megmarkoltam a lepedőt és nyögtem ahogy 

teljesen hosszában bennem volt. 

- Mond, hogy jó érzés. – lihegte, szüksége volt 

megnyugtatásra. 

- Igen, jó. Ne állj meg Kane! – Nyüszítettem. 

Ez a néhány szó elég volt bátorításnak. A csípője 

egyenletesen ütemben mozgott, míg én a döfési ritmusára 

simogattam magam. 

- Közel vagyok. Oh basszus, Drew. Közel vagyok. Rád 

akarok élvezni. -  Nyögte 

- Csináld. – Suttogtam. Már én sem tudtam 

visszatartani, a magom folyamatosan lövellt ki az ágyra. 

Éreztem ahogy Kane pénisze kicsusszant a 

fenekemből, és a meleg spermája beteríti újra és újra a 

fenekemet és a hátamat. 

Kane nyögései és káromkodása ahogy beterített a 

magjával, azonnal merevedésem lett. Újra elélveztem. 

- Enyém. Végre, az enyém. – Suttogta áhítattal, ahogy 

belemasszírozta a bőrömbe az élvezetét. 

Mosolyogtam. Ez volt az igazság. Az övé voltam. 

Megesküdem volna, hogy én is suttogtam ezeket a szavak 

Kanenek, mielőtt a szemhéjam elnehezedett és álomba 

zuhantam volna, másodjára azon az éjszakán.  

Órákkal késöbb mikor felébredtem, a mellkasom 

hozzáragadt az ágyhoz ott ahol a sperma megszáradt. Óvatosan 

mozdultam meg hogy megnézzem Kane tényleg ott van 



mellettem, mélyen lélegzett. Annyira sexy mikor alszik és újra 

megkívántam. Bár csábító volt ez a gondolat, szükségem volt 

egy kis időre gondolkozni és iszonyúan kellet egy tusolás. 

A zuhany és némi elmélkedés után, visszamentem a 

szobámba ahol Kane a hátán szétvetett karokkal és lábakkal, a 

lepedőt az oldalára dobva aludt. Még tényleg korán volt, 

nagyon korán ahhoz, hogy magától felébredjen,  de tudtam 

hogy képtelen lennék várni reggelig, hogy újra 

megérinthessem. 

Lassan és finom végigmásztam az ágyon, addig míg 

letudtam feküdni Kane combjai közé. 

Az első érintésre a nyelvemmel a férfiasságának a 

teljes hosszán, Kane felébredt. Felegyenesedett, a hajamnál 

fogva durván felemelte a fejem. 

Nem tartott sokáig míg rájött, hogy én vagyok, miután 

elengedett, elernyedve visszadőlt az ágyra. 

- Bazdmeg Drew. – szitkozódott, eltakarva a szemét a 

karjával, miután elkezdtem szopni a már teljesen merev 

vesszejét.  

- Oh basszus igen, szopjál. – Nyögte. 

Most jöttem rá, hogy a zuhany után visszafogtam 

magam. Félelemmel töltött el ha Kane felébred, visszatér a 

józan esze és megint elutasít engem. Viszont, a szavai 

önbizalommal töltöttek el, végre szabadon lélegeztem. 

Elengedtem az összes feszültségem és arra összpontosítottam, 

hogy neki örömet szerezzek. A nyelvemmel köröztem a 

makkján időközönként változtatva addig engedtem le a farkát 

a torkomon ameddig tudtam. Túl hamar, éreztem a combjainak 

a remegését a kezem alatt és tudtam már közel van. 



- Mond ki! – Követeltem, egy cuppanással vettem el a 

számat róla. 

Felemelkedett mikor elvesztette a számat. 

- Jézusom, bassza meg abba ne hagyd. – Parancsolta, 

megragadta a hajam és megpróbálta visszanyomni a fejem a 

már nedves oszlopa felé. 

- Akkor mond ki Kane. – Figyelmeztettem, szilárdan 

tartva a fejem a farka felett.  

Miközben zuhanyoztam végre rájöttem miért nem 

tudom kimondani azokat a szavakat amiket Kane kért az éjjel. 

Egyszerű. Nem tudom kimondani, mert nincs szükség 

arra, hogy kimondjam. 

Nyilvánvaló volt, hogy a szívem mindig is Kane-é 

volt- ő tudta és én is tudtam. Akárhogyis, a zuhany alatti rövid 

felismerésem alatt rájötte, arra mire van igazán szükségem 

ahhoz, hogy Kane hozzám tartozzon. Ezek az ő szavai amit 

nekem kell hallani, nem az enyémek.  

- Kérlek. – Könyörögtem, tudtam valószínűleg 

összetörök ha visszautasít. 

Kane lenyúlt a karom alá és könnyedén felhúzott a 

teste mentén addig, míg a fejem egy vonalba nem került az 

övével. 

- Mindig a tied voltam Drew.- suttogta, a könnyes 

szeme bizonyította, hogy nem hazudik. 

- Basszuskulcs. Sokszor próbáltalak elfelejteni. 

Tényleg próbáltam. – Ismerte be egy sóhajjal. 

- Mert nem tudtam volna elviselni, ha meggondolod 

magad. Szükségem volt arra, hogy biztos legyél benne. De a 

tegnapi este után, tudtam nem várhatok tovább. Nem 



kockáztathattam, hogy elveszítelek. Túlságosan szeretlek 

ahhoz, hogy engedjem akárki újra megérintsen. 

- Köszönöm istenem. – Suttogtam, A kezeim közé 

fogtam a fejét és lehajtottam a fejem addig, míg először az 

ajkaim megérintették az ajkait.   

Az első csókunkban benne volt minden, amiről valaha 

is álmodtam- lassú és édes, tele ígéretekkel. Habár, nem volt 

hosszú, ahogy meztelen testünk újra egymáshoz ért. Mikor 

mindketten kifogytunk a levegőből, reszketve váltunk el, 

megtámaszkodtam rajta. Megtartotta a farkát, így könnyen 

magamba engedtem míg már semmi sem választott el minket 

egymástól. 

- A tied vagyok. – suttogtam újra és újra míg 

lovagoltam rajta. Szeretettel simogatta a vesszőmet ezzel azt 

elérve, hogy előbb elértem a határaimat, mint akartam. Nem 

tudtam megállítani, hogy elélvezzek.  

- Ó igen. Imádom nézni mikor elélvezel. 

Nem tudtam elképzelni, hogy valaha is lehetek 

boldogabb, mint ebben a pillanatban.  Látni az extázist Kane 

arcán, ahogy még egyszer felfelé lökte a csípőjét. Éreztem 

mikor a meleg élvezete elárasztott engem és eluralkodtak 

rajtam ez érzelmek. Éveket vártam, hogy érezhessem 

magamban és láthassam ezt a tiszta élvezetet az arcán. A 

legvadabb álmaimban sem kaphattam volna jobb születésnapi 

ajándékot mint az érzést, hogy Kane bennem van.  

 

*** 

 

Most két évvel később, Kane és én még mindig együtt 

vagyunk. Az egyetlen különbség, hogy az ágy, amin osztozunk 



már a mienk, és nem a lakásomban áll, hanem kibéreltünk egy 

új helyet, mint egy normális pár. 

- Nos, ki vele. – dőlt le mellém meztelenül és 

körberajzolta a jobb mellbimbómat. 

- Mit szeretnél a születésnapodra, Drewm.  

Azóta az éjszaka óta hív így mikor először voltunk 

együtt. 

- Ismétlést? – nyögtem, mikor megéreztem a forró 

nyelvét átsiklani a bimbómon. 

- Ismétlést?  

- Az első éjszakánkat. – Tisztáztam. 

- Mikor felébresztettél, meztelenül, nedvesen és én 

követeltem, hogy dugjál meg. 

Elengedte a bimbómat és felmosolygott rám.  

- Úgy gondolom teljesíteni, tudom. Biztos vagy benne, 

hogy semmi mást nem akarsz? 

Mosolyogva ráztam meg a fejem. Megvan mindenem, 

amit valaha is akartam. 

- Ok. - Egyezett bele felkelve az ágyról. 

 - Miért nem készíted, elő az olajat míg én 

zuhanyozom? 

Tudom milyen gyors tud lenni ha a sex motiválja, 

szóval egyből odanyúltam az éjjeliszekrény fiókjához. De az 

olajos üveg helyett egy kicsi bársonydobozka akadt a 

kezembe.  

Zavartan vettem ki. Remegő kézzel néztem fel Kanere. 

Az ajtóban állt, idegesen nézte ahogy felnyitottam a tetejét. 

Zihálásom töltötte be a szobát. 



- Ma este mikor magamévá teszlek, lesz még egy 

kérésem, Drew. És csak remélni tudom, hogy nem váratsz 

sokáig a válasszal. – Mondta komolya. 

Letettem a dobozt miután kivettem az egyszerű, mégis 

elegáns platinagyűrűt. Felhúztam a kis karikát a bal 

gyűrűsujjamra. Tökéletesen illet rá. 

Mosolyogva néztem fel rá. 

- Nos jobban teszed ha sietsz. – Ugrattam. – Mert már 

tudom a válaszom. 

Boldogan mosolygott vissza. Azután, olyan Kanesen, 

rám kacsintott, megfogta a teljesen merev farkát mielőtt 

visszafordult volna a fürdőszoba felé és az Itt jön a 

mennyasszonyt dúdolta.  

Szívből nevetve dőltem vissza az ágyra, tudtam hogy a 

jövő tele lesz ilyen pillanatokkal mint ez – csodás pillanatok, 

tele szerelemmel és nevetéssel mert Kane örökre velem marad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


