
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

ضربان قلبم   ییهویشد...  ریخوب به قلبم سراز یتموم حسا ییهویشوکه شدم اما 

 رفت باال  

 

 ار پشت سرهم پلک زدم ب نیشدم چند یجور  هی ییهوی

 

که تند تند  یچسبوند و در حال میشونیلباشو از رو لبام برداشت که سرشو به پ  که

 گفت   دیکشینفس م

 

 امم چقدر خوبه _

 

 خوبه؟؟  یچ_

  دن یدوباره طعمت چش  دنتیدوباره بوس_

 

   وانهی زدم : عههه د یلبخند 

 ی واال تو دانش اموز هات من_

 

 که تو چشمام زل زد  : گندم  دمیخند بازم

 جانم؟؟ _

 تونم یبخدا بدون تو نم  ؟؟ینر شمی از پ گهید شهی؟؟؟می ترکم نکن گهید شهیم_

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

2 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 چرا تورو نخوام؟؟  یاگه ترکم نکن_

 کنم؟؟ یمن ترکت م یواقعا فکر کرد ؟؟یتعجب نگاهم کرد :چ با

 

فکر    نیچطور همچ یهست ییا وانهیعجب د   دیانداختم که خند نییبا خجالت پا سرمو

 ؟؟؟ یکرد

 

 گه یخب حق بده د_

انتظارشو دارم اخه تو  یبود پس اگه ترکمم کن  بیبرام عج  یلیخب اره تو اصال خ_

 ی دوست ندار دمویصورت جد

 

 پشت گوشم زد و مهربون نگاهم کرد   موهامو

 امکان نداره!   یزیچ نی وقت همچ چیه_

 

 رو دستم نشوند   یینگفتم که دستمو گرفت و بوسه ا یز یانداختم چ نییپا سرمو

 

 حرفا نزن باشه؟؟؟  نیوقت از ا چیه_

 سرمو رو شونه ش گذاشتم   یحرف  چیه یب

 دوست دارم  یلیخ_

 شتر یمن ب_
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 ؟؟؟ ی کجا بر یخواستیم_

 خوب   یجا_

 مثال کجا؟؟؟_

 

 باال انداختم :پبش مادرم ییا شونه

 شل شد با تعجب گفت  چرا حس کردم دستش دور کمرم  دونمینم

 

 مادرت؟؟؟  شیپ یبر یخوایم_

 

 دوست دارم دلم براش تنگ شده  یلی مادرمو خ یدونی... اخه مشیبرم پ  خوامیاره م_

 

 باشه؟؟؟  میچند روز صبر کن باهم بر هیانداخت : نییپا سرشو
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