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مامان...
ماشينبازِ تازه به دوران
رسيده يعني چي؟!
يعني
بابات! يه ماشين با قرض
بخري 10ميليون تومن يه سيستم
صوتي روش ببندي
 150ميليون!!!

بابا!
مدير ساختمون
رفته مأمور آورده دم در
خونه! حكم جلبترو هم داره!
ديدي گفتم ماشينترو ببر پاركينگ
عمومي پارك كن! آنقدر اصرار
كردي ماشينو بياري با آسانسور
جلوي در آپارتمان كه كال ً
آسانسور از رده خارج شد!

آخ جون!
زنگ بزن مدرسه بگو امروز
نميتونم برم سر كالس! بگو باز ميوهفروش
وانت ميوههاشو ريخته سر خيابون تا چند
ساعت ديگه هم خيابون باز نميشه!

ديديد بهتون
قول داده بودم اگه شاگرد اولشيد
جايزه براتون موتورسواري روي جدول خيابونرو
اجرا ميكنم؟! حاال اگه دانشگاه هم قبولشيد قول ميدم
ببرمتون موتورسواري در الين مخالف اتوبان تهران
كرج! نميدونيد چه هيجاني داره!!!
ول كن
اين سوسولبازيهارو! بيا تو
سرويس ما ثبتنام كن كه هم فاله
هم تماشا! روزهاي زوج هم واسمون
تكچرخ ميزنه!!!

آخه بابابزرگ وسط خيابون
جاي ردشدنه؟!! االن بهت بزنم صد
تا نوه نتيجه پيدا ميكني كه!!!

به جان مادرم ...به
جان 4تا بچهام ...به جان بابام
ماشينم جوش آورده بود اينجا
توقف كردم! تورو خدا جريمه
نكن!

نه! قرار
نبود آقاي رئيس امروز از
مأموريت برگرده! جان مادرت يه جور
مشغولش كن تا من بچههارو برسونمشون
مدرسه بعد ماشينشرو ميارم ميزارم
سرجاش!!!

آخه تو چرا بايد
هر روز ماشينت همينجا
جوش بياره؟! از دفعه بعد هم
وقتي ماشينت جوش آورد
امدادخودرورو صدا بزن نه
سيدخندانرو!!!

ببين چطوري پيادهرو رو بند
آوردن؟! خب من كجا ماشينمو پارك كنم؟!!

ميگم
عموجون! چارچرخهاترو با
چارچرخه من تاخت ميزني؟! فكر
كنم كاسبي تو خيلي بهتر از كاسبي
ما باشه!

ديديد
گفتم الزم نيست بريم بيخودي
سينما پول بليت بديم! آوردمتون يه فيلم
با كيفيت  HDبا صداي دالبي و با صحنههاي
اكشن و بزن بزن كه تازه همين االن
اكران شده!!!

