ومع الايااام حبيته واتعلقت فيه بعد فتره 3شهور بديت اشوفه واقابله واخرج معاه طبعا كان كل الي بننا كفيهات ولفلفت بحر المهم مرت الاياام والسنين واحنا زي العسل المهم حبيته وعشقته وطرت فيه لسماء اتمنيت من الله انه ما يحرمني منه ولا من صوتك كنت اوصل بالاياام واذا ما كلمني من خوفي كنت ابكي عليه لين يكلمني عمري ما شفته من غير ما اشتريله هديه ومن اغلى الهدايا كنت دايم انا الي ادق عليه خلال شهرين مسدده جوالي 5300 ريال كل المكالمات كانت له عمري ما خنته ولا حرجته كنت اداريه واسمع كلمته كان الكل بحياتي كنت اثق فيه زي ما اثق بابويا واخويا كان العالم بنسبالي المهم طبعا اخويا وابويا شكو فيني لما وصل للوالد كشف حسابي بالبنك ولما راجعه لقي ان جوالي مسددته 5300 ريال طبعا اهلي ما كان همهم الفلوس كان سؤال واحد يدور في بالهم انتي تكلمين مين طبعا ولا احد اتجرئ يسالني كذا ما حبو يجرحوني بالكلام صار اخويا يراقبني بالجامعه جوالي عمل عليه خدمه تحديد موقع وشرالي جوال فيه برنامج تسجيل مكالمات وانا ما كنت ادري بس انا كنت حاسه ان اخويا مو ساكت لله وراه حاجه انا مو عارفتها فكنت عامله حسابي وما اكلم بالجوال ولا اقابله كلمت صحبتي وجابتلي شريحه مسبقت الدفع طبعا امي واخواتي كانو يعرفون امي حاولت تبعدني عنه بس ما قدرت واخواتي نفس الشي كنت ابكي كل ما جبت طاريه كل ما شفت صوره ابكي كل خوفي انه يجي يوم من الايام وافقده وبعد مرور 3 شهور طبعا كان صعب اقابله لن اخويا يراقبني دقت عليه ويمها كنت بمول مجمع العرب انا ما قدرت اروح المول غير بعد ترجي في اخويا وكذبت عليه قلت الكونكت خربان ببدله قالي لكي ربع ساعه وكلم اخويا الثاني يروح معايا بدل السواق وراح طبعا بسوق ضيعت اخويا بين الناس ورحت شريت لها الساعه من الحميضي ومن فرحتي اني بشوفه قلت له محمد انا بكره الساعه 1 الظهر بقابلك مشتاقتلك قالي طيب
 
 
حبيباتي اخواتي نصيحي لا تثقي في اي ولد وفكري في حياتك وكيف تعيشينها بوناسه وفكر بدراستك واهلك لا تخسرين ثقتهم فيكي اذا خسرتيها مره مستحيل ترجع ثاني مره احمد الله اواحد الاحد انه يحفظلي ابويا واخواني ولا يحرمني منها بصراحه انا اعجبتي اسلوب اخويا لما قالي احنا لو ما نحبك ما نعطيكي جوال وافلوس بيدك وحساب ودخلتك من احسن الجامعات بالمملكه وما حرمناكي من صحباتك بس اعرفي ان خوفي عليكي وراقابتي من حبي لكي وحرصي عليك انتي غاليه عندي وحلفلي على بناته ان انا اغلى منهم عنده وكل الي صار خوف وبس مو شك او ظن 
