کنار مبل نشست و دست روی موهام کشید و زمزمه کرد
_نمیخوای بیدار شی صبح شده! برات کلی صبحانه آماده کردم کاری که برای هیچ
کسی نکردم

حرکتی نکردم که اینبار کنارگوشم طوری که نفسای داغش روی گوشم باشه لب زد
_ بیدار شو دختر دلم برای نگاهت
برلی غر زدنات و نگاه عصبانیت تنگ شده دلم برای ترسیدن تو با اخم و تخم نگاه
کردنات تنگ شده

انقدر کنار گوشم گفت و گفت که مجبور شدم چشم باز کنم
وقتی که چشمامو باز دید از کنارم بلند شد و گفت
_ زود باش یه ابی صورتت بزن پسر من گرسنشه...
چی میشد منو شاهو بدون این جریانات و اتفاقات تلخی که پشت سر گذاشته بودیم
االن با هم با خوشبختی زندگی میکردیم و اون این کارو برای من و بچه مون انجام
میداد؟
اما االن وقتی از این چیزا حرف می زد طوری قلبم به درد می آمد که نمیتونستم خودمو
کنترل کنم دلم میخواست گریه کنم انقدر گریه کنم که جونم باال بیاد

روی مبل خشکم زده بود که با صداش از جا پریدم و به سمت دستشویی رفتم آبی به
سر و صورتم زدم و دوباره نگاهی به صورت رنگ و رو رفتم انداختم
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حال به هم زن به نظر میرسیدم اما چه فرقی می کرد که زیبا باشم
یا زشت پر از رنگ و لعاب باشم یا بی رنگ روح من کی بودم من یه اسباب بازی
بودم توی دستای مردی که برای انتقام از خانواده ام با من بازی میکرد.

از دستشویی که بیرون آمدم یک راست به سمت آشپزخونه رفتم
با دیدنم بلند شد صندلی رو عقب کشید و من به ناچار روی صندلی نشستم میز
پروپیمونی آماده کرده بود هر چیزی که فکرشو میکردم روی میز بود و من حتی عالقه
ای برای مزه کردن هیچ کدوم از اونا نداشتم گرسنه نبودم

اون طوری رفتار میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده که انگار همه چیز بین من و اون
مرتب و خوبه

وقتی که دیشب بهم اعتراف کرده بود که منو دوست داره اما به خاطر انتقامی که
براش نقشه کشیده نمی تونه بهم نزدیک بشه آروم تر و راحت تر شده بود انگار..

یه تیکه نون برداشت روش کره و مربا گذاشت به سمت دهنم آورد و ابروهاشو توی
هم کشید و گفت

_ باز کنم دهنتو نکنه قفلی چیزی زدی به دهنت که نمیخوای چیزی بخوری
پسر من نمیتونه جوره لجبازیهای تو رو بکشه زود باش...

با عصبانیت گفتم اینقدر نگو پسرم پسرم حالم از اون حرومزاده ام بهم میخوره...
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کاربر گرامی جهت اطالع از پارت بعدی این رمان و دانلود هزاران رمان متفاوت
دیگـــــر عضــــــو شبکــــه هــــــــای اجتـــماعی ما شـــــــوید .
جهت عضـــــویت در کانال تلگرام و اینستاگرام ما روی بـــنر زیر کلـیک کنــید
( برای عضـــــویت در کانال تلگرامی فیلتــــــــر شکن را روشــــــن کنید سپس کلـــــیک کنیــــد)

اگر یکی از طرفدار های پر و پا قرص رمان هستی و میخوای همه رمان ها فروشگاهمون رو
بصورت یکباره دانلود کنی میتونی اشتراک تهیه کنی برای اطالعات بیشتر اینجا رو کلیک کن
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