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  خواستی... دلم مشدمینگرانش م یلیدروغ نگم خ  شدیهر روز حال مادر جمال بدتر م

   شدیباهاش صحبت کنم اما خب نم

 

کار کنم... جرات رو به رو شدن باهاش رو نداشتم حس  نی چن تونستمینم یعنی

 اگه باهاش رو به رو بشم  کردمیم

 

  رفتیتو فکر م شتریکه ما رو از هم جدا کنه!  جمال هم هر روز ب رهیبگ میتصم بازم

   رهیدرگ یل یذهنش خ دونستمیم

 

 تراس بود به طرفش رفتم ودستمو دور کمرش حلقه کردم  تو

 

 جمال _

 جونم؟ _

 عشقم؟؟  یخوب_

 

 : نه اصل  دیکش یاه

 چرا اخه؟ _

 

مادرم بگذرم نه  یاز گناها  تونمیکنم نه م کاریچ دونمینم رهیاز حد درگ  شیذهنم ب_

 بخشمش  تونمیم
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 ؟؟ یتونیچرا نم_

   رهیدرگ یلیذهنم خ دونمینم_

 

 ه؟؟ ی اون چ  یبه من بگ یخوایو نمشده  یزیچ هی_

 

 و برگشت به طرفم   دیتو موهاش کش یدست

 خودت؟؟  شیپ یاریمادرتو ب یخوایم_

 شده؟؟  یزیسوالش جا خوردم اما سرمو تکون دادم : اره چ از

 نه   ایخودت  شیپ شیاریفقط خواستم بدونم بعدا م  ستین یز ینه چ_

 

 ؟؟ یموضوع مشکل دار  نی تو با ا ارمشیب خوامیاز اولشم گفتم که اره م_

 

 زدلم ی : نه عز دیبوس دستمو

 

... سفت خودمو بهش   دادیارامش م یش گذاشتم  اغوشش بو  نهیرو س سرمو

 چسبوندم دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش فشرد  

 

 دلتنگتم  یلیگوشم فرو برد : خ یسرشو ال سپس

 

 ؟ یدلتنگم_

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 اره _

 از چه نظر؟؟   یدلتنگ_

  

لبام گذاشت دستمو دور گردنش حلقه کردم و    یکم سرشو جلو اورد و لباشو رو کم

 کردنش  یشروع کردم به همراه

 

گردنم   یممنوعه بدنم برد  لباشو از رو لبام برداشت و سرشو تو گود  یجاها دستشو

 فرو برد 

 

 ش به بدنم بدنم مور مور شد تو چشماش نگاه کردم خوردن نفسا با

 

 عشقم _

 جونم  _

 خوامت یم_

 م نکن  وونهید_

 . می ستیمنو تو ماله هم ن یچه نخوا  ای یداره؟ چه بخوا  یخب چه اشکال_

 

دستش رو رفته رفته   دادیشهوت م یچشمام نگاه کرد چشماش قرمز شده بود و بو تو

  بودیتر م نییپا

 ؟؟ یماله من بش یخوایم_
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 مگه تا االن ماله تو نبودم؟؟ _

 

 ؟؟ یمطمئن_

 

 ... شتری ب یکه فکرشو بکن یز یاز اون چ_

کرد که  نییانقدر لبامو باال و پا دنمیشت شروع کرد به بوسلباشو رو لبام گذا  ییهوی

 دردم گرفت  

 

 زد روم تو چشمام نگاه کرد مهیبلندم کرد و بردم رو تخت و خ سپس

 

 ؟؟ یکنیم یمنو روان  گهیحاال د_

 

   میمن عاشق توام... من تو ماله هم_

 

درسته  دنمیو شروع کرد به بوس گردنم فرو برد یکرد و سرشو تو گود ییخنده ا تک

 ومدیلبام دردگرفته بود اما به نظرم لذت بخش م

 

 شدن با جمال شدم.   یکیو اماده  میلخت شد قهیچند دق درعرض

 

کنم... اره منو جمال هنوز بعد از   یدوستش داشتم که حاظرم بودم براش هر کار انقدر

 م یسال عاشق هم بود۱۲
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