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اندر احواالت
آش ماه رمضان...

طرحازعلیرضاکریمیمقدم
آقا
«گونيا»
داريد؟

گونيا
ندارم ولي زولبيا
آوردم مثل قند!...

من
سالي يه ماه از
روستامون ميام شهر تجارت
آش رشته!!!  11ماه ديگهرو
با سودش صفا ميكنم!

آقا
من شمارو تا
حاال توي اين محل
نديده بودم !...تازه به
اين محل تشريف
آورديد؟

من از
اين آشهاي خيابوني
بدم مياد ...بريم باالشهر يه
رستوران آشبرگر! زده خيلي
باكالس و خارجي! يه كمي گرون
هست ولي باكالسه!

بانك تا
آخر ماه تعطيله...
تغيير شغل داديم به
آشفروشي!

آخ...
نميدوني دلم لك
آب
زده بود واسه كنار جوب ِ
نشستن و آش رشته خوردن!!!

نيمساعت
ديگه افطاره...
اين راننده نميخواد
راه بيفته؟!

نه
بابا ...تا اون يه
ديگ آششرو تا آخر
نفروشه همهمون اينجا
بايد وايستيم!

خانوم...
بازم كه آش پختي؟ ديگه
حالم از آش رشته بههم ميخوره...
تو اتوبوس كه ميري آش ميفروشن ...دم
اداره هم بساط فروش آش راه انداختن
بعد از اداره هم ميري پارك اونجا هم
آش!...

آش رشته...
سرفرشته2...نفر!...

ديدي
باالخره سوتي
دادي !...تو بعد از
اداره رفته بودي پارك
چه غلطي كني؟!!

آقاي
رئيس
شعبه! من
واسه امروز
چك دارم! چرا
تعطيليد؟!

