 ..تند تند لباسامو عوض میکنمو یه رژ صورتی رو لبام میکشم
که صدای گوشیم بلند میشه
من میرم تو ماشین اماده شدی بیا -
 .زیر لب یه بی حوصله ای نثارش میکنمو بیرون میرم
داد میزنم
مامان من رفتم خدافظ -
از تو اشپزخونه جوابمومیده که گونه مامانجونو میبوسمو
میگم
زنعمو مامامی خدافظ -
و میرم سمت درکه یهو حس میکنم کلم میخوره تو یه چیزه سفت نگاش که میکنم
میبینم بابا جونه
چخبره دختر یواش -
مظلوم میگم
ببخشید -
سرشو تکون میده و میگه
کجا حاال ؟ -
خونه خاله -
خودتو مسخره کن بچه پرو -
وااا بخدا میرم خونه خاله -
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میخندع و میگه
اهابرو -
سرمو تکون میدمو برای بار اخر خدافظی میکنم
در ماشین خوشکلشو باز میکنمو میپرم باال....
عشقت اومد -
عشقم غلط کرد اینقد دیر کرد -
یه اخم خفن میکنمو میگم
بی ادب -
همونطور که ماشینو از در بیرون میبره محکم گونمو میکشه و میگه
برا تو بی ادب نباشم برای کی باشم ؟-
درحالی که گونمو میمالم با حرص میگم
تو فقط جراعت داری با یه دختر دیگه بگو بخند کن -
اوه اوه خشم روشنا -
مرررررض -
خندش میره هوا و میگه
من نمیدونم چرا اینقد حرص خوردنت ملسه -
اصن از این به بعد حرص منو در بیاری ده دیقه بات قهر میکنم -
بازم لپمو میکشه که یکی محکم میزنم رو دستش
نکن بیشعور درد داره -
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لبو لوچشو اویزون میکنه و میگه
دست سنگینه -
اوخیش دلم خنک شد حقته -
یکم که میگذره میگم.....
راستی این مهمونیه چه مدلیه ؟ -
یعنی چی چ مدلیه؟ مهمونیه دیگه -
باحرص میگم
میدونممم منظورم اینه که همه مهموناش بازیگرو معروفن -
نه مربوط به شرکته -
با حسرت میگم
 .حیف شد -
حاال نوبت اونه که حرصش بگیره
یعنی چی که حیف شد ؟ تنها بازیگر مورد عالقت فقط باید من باشم افتاد؟؟؟ -
ابرو باال میندازمو میگم
 .نچ نیوفتاد -
با یه لبخند موزی کنج لبش کشیده میگه
اوکی -
که باعث میشه بگم
!!االن این یعنی چی ؟؟؟ -
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هیچی فقط دارم فکر میکنم با کدوم دختر بگو بخند کنم -
واقعا اتیش میگیرمم
تو غلط میکنی -
میخنده و بازم دلم ضعف میره برای چال گونه هاش
خوردیش؟ حقته -
جوابشو نمیدم که متعجب برمیگرده سمتم
قهر کردی؟ -
الووو -
روششششییی -
دلم میخاد داد بزنم دردو روشی ولی جلوی خودمو میگیرم
با لبولوچه اویزون ماشینو نگه میداره و میگه
حیف که رسیدیم -
میخام برم پایین که سریع سرشو سمتم میاره و محکم گونمو گاز میگیرع
عوووووضی -
بالخره به حرفت اوردم حاال بپر پایین که دیرت نشه -
انگشت اشارمو میگیرم سمتش ولی حرفم نمیاد که خندش باز بلند میشه
حرص نخور عشقم -
 .فقط یه بیشعور زیرلب زمزمه میکنمو پایین میرم
 ...زنگ درو میزنم و طولی نمیکشه که در باز میشه
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به ببین کی اینجاس راه گم کردی -
میخندمو رو به ساغر میگم
چطوری خرخون خونواده -
عالیممم ...راسی چخبر از پسرعموت -
پشت چشمی نازک میکنمو میگم
سالم رسوند -
حیفش نشد ببینمش -
دستمو پشت کمرش میزارم و میگم
حاال بیا برو تو -
داخل که میریم میپرسم ...
پس مامانت کجاس ؟ -
لبشو غنچه میکنه و میگه
تو پاتوقش -
...اوووف این دوتا خواهر بیخیال اشپزخونه نمیشن

Page5

Https://Romanix.ir

