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اوهوم!

اِم م م... بله پدر!

نُچ پدر!
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ُخب... 
خیلی خنده داره که می پرسی... 
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ُخب ب ب ب ب ...

االن می گم.
ُخب اون چیزهای مسخره،

 گذاشته بودید، یادتونه؟ همون ها که 

می دادن؟ 
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یادتونه قبل از اینکه برم چقدر گفتید که

ُخب! حدس بزنید چی شد؟
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آه... همین رو گفتی پدر! اوه... هه! هه!... خودشه...
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