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آروم باشم خودتو با   تونمیرابطه نم یمن تو_گفت  دیگردنم کش ریبا زبونش آهسته ز

 من وفق بده  

چون من هر روز  یبا من بودن و تحمل کن یبتون یطی هر شرا یکه با تو یریبگ ادی دیبا

   یقبولش کن دیممکنه رابطه دلم بخواد و تو با

 

 دیتنم عقب کش یفقط درد داشتم خودش از رو  دمیفهم یاز  حرفاش نم یزیچ

از پشت   ستادی تخت ا نییخوش  پا نم یمجبورم که از لبه تخت چهار دست و پا بش

 شد یکیدوباره باهام و   دیو سرمو عقب کش دیچیموهام  دور دستش پ

 

 کردیاعتنا به من اشکام داشت کارشو م یدر ناکم کل خونه رو پر کرده بود و ب یصدا 

 کشه یداره جونم و از تنم  م کردمیاحساس م

کنارم  دیو رو کرد و جونمو گرفت تا بالخره به اوج رس ریمن رو ز یباالخره دو ساعت 

 دیدراز کش

 و نفس نفس گفتم   یحال یبا ب 

 بخورم تو....   یزیچ یقرص دیبا شاهو

 ... یتو ارضا شد  اون 

 

 با خنده گفت  

 شه یحامله نم یبار کس هیدختر با  الیخیب _

 گفتم دهیاما من ترس 

 ؟ یاما اگه شدم چ 
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 با خنده گفت   دوباره

 . تیخواستگار امیچون اون موقع مجبورم ب شهی خوش به حالت م یاگر حامله شد_

 

 از سرم گذشت  یفکر 

 شد مگه نه؟  یتمام م زیو همه چ یخواستگار آمدیزودتر م شدمیاگر حامله م دیشا 

از جاش بلند شد و گفت  دیتخت دراز کش یکه کنارم رو یکم دمیترس یاما باز م 

 حموم   رمیم_

 شکم من انداخت گفت   یرو یچندتا دستمال کاغذ و

 نشه   فیپات تختم کث یبذارش ال  _

 

 نگران تختش بود  نه من! 

 بودم   دهیهمه درد کش نیبود نه من که ا یفینگران کث 

 دن یتخت نشستم و شروع کردم به پوش یرو یحال  یآب حموم اومد و ب یصدا  یوقت

 دونه به دونه لباس هام 

 

  یسطل زباله انداختم منتظرش رو یرو تو  یکردم دستمال کاغذ زیپاهام رو تم نیب 

موهاش از حمام  یحوله کوچک رو هیبا   یخجالت چیتخت نشسته بودم که بدون ه

 اومد  رون یب

پاهاش   نیب هی تن برهنه اش و برجستگ دن یشد با د نییتنش باال و پا ینگاهم که رو 

 نگاهمو ازش گرفتم  
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 خنده گفت  با

 ؟ ینگاهم کن یکشیلت ماالن خجا یتنم بود  ریز شیپ قهیده دق نیهم _

 

 فرستادم گفتم  نییآب دهنم و پا 

 نکن شاهو...  تیاذ

نشست و شروع کرد به خشک کردن موهاش ومن به تماشا کردنش   نهیا  یجلو لخت

 ادامه دادم 

اومدم  نجایو به ا دمیدروغ و به جون خر نیاالن که ا نجامیاالن که ا  خواستیدلم م 

 از کنارش بودن لذت ببرم   یحداقل کم

شلوارک   شرتیبه لباساش انداختم ت یاز جام بلند شدم و کمد وباز کردم و نگاه  پس

 و به سمتش رفتم  دمیکش رون یاز کمد ب  یرنگ  یسرمه ا یورزش

 

 ؟ ی رو بپوش نایا شهیم 

 دستم انداخت و گفت  یتو یبه لباسها ینگاه 

 ؟ ی تو بران لباس انتخاب کرد_

 ی کردم ناراحت بش  یخوام فکر نم یشرمنده گفتم معذرت مخجالت زده و  

 

شورت برداشت و   هیبه بپوشتشون از کشو  نکهیلباس ها را از دستم گرفت قبل از ا 

 ؟ یموهام  و خشک کن یو گفت حوصله دار دیتنش کرد و بعد لباس را پوش

 

 ستادمی سشوار و  به برق زدم و پشت سرش ا شنهادشیپ  نیخوشحال از ا 
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نگاهش فقط به من بود و من   نهیآ  یکوتاهش و خشک کردن تو یموها  وشروع

کرد با   یآدم حالمو بهتر م نیاالن واقعا حالم خوبه وقت گذروندن با ا کردمیاحساس م

 که بهم داد...  یو دلشکستگ یهمه ناراحت نیوجود ا

 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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