


سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، اختالل در :آبریزش بینی دارم رفتم داروخونه قرص ضد حساسیت بگیرم تو عوارض جانبیش نوشته
بیشترهسکته ي مغزي، مرگ ناگهانی!!! هیچی دیگه پشیمون شدم میکشم باال امنیتشخواب، نارسایی کبد، سکته ي قلبی،

.

بالخره تصمیم گرفتم iphone ۵s بخرم
کسی کلیھ نمیخاد؟؟؟

.

اگھ میخوای دوست داشتھ باشم
:برو پایین

*
*
*

دیدی حاال کمبود محبت داری

.

میدونی چی از صدتا فحش بدتره؟؟
لایر اعتبار رایگان می شوید١٠٠٠لایر دیگر برنده ١٠٨۵٠٠٠مشترک گرامی با شارژ 

.

. حاال من بچھ بودم از سوسک میترسیدم عموم وقت تو خارج وقتی بچھ میترسھ میبرنش پیش روانشناس تحت مراقبتھ.
گیر میوورد مینداخت تو یقم

.

بھ داداشم میگم فالن کلمھ رو با کدوم ز مینویسن؟
یھ نقطھ” ز“میگھ با 

.

رفتیم بیرون مامانم یھ بره دیده بغلش کرد
!!!!!!اینقد زوق زده شده بود گفت :کاش بھ جای تو این مال من بود

اسات زیاد بود... من شک ندارم من مال این خانوادم... اره من بھ این خانواده تعلق دارممیدونم از احس

.

بھ بابام میگم واسم کھ ایفون میخری؟ ھمھ دوستام دارن
میگھ :دیروز یھ دونھ واسھ خونھ خریدم مشکلش اینھ کھ تصویری نیست بردار واسھ خودت

.

نی بودن سینما اینجور از سر و کلھ ھم باال میرن انصراف از یارانھ واقعا توقع از مردمی کھ بخاطر یک روز مجا
زیادی است

.



متوسط میزانی کھ یک خانم در طول عمرش روژلب میزنھ چقدره؟
دو کیلوگرم

گرم سرب میباشد٣٠٠روژلب حاوی 
درصد میزان سرطان را در آقایان افزایش میدھد۶٨کھ  !

میکننچون آنھا ھستن کھ کوفتش

.

سھ ساعتھ اومدم وبگردی
در اتاقمم بستم ک مثال دارم درس میخونم

بابام اومده میگھ دخترم داری چیکا میکنی؟
گفتم دارم درس میخونم بابا

میگھ دختر گلم بیا کتابتم ببر کھ بھتر متوجھ شی
!!!

.

نشستھ بودیم داشتیم شبکھ خارجی میدیدیم
:یھو دوستم برگشت گفت

" این خارجیا از بچگی بلدن خارجی حرف بزنناه ببینین  "
بھ نظرتون امیدی ھست بھش

?? 

.

قت کردین دیگھ رو ساندیسا نمینویسن از اینجا باز شودد
دیگھ خودشونم فھمیدن کار از فرھنگ سازی گذشتھ

.

چند شب پیش خوابم نمیبرد، آھنگ الالیى میخونم شماعى زاده رو گذاشتم
ده جرات نکردم پلک بزنمھیچى دیگھ االن یھ ھفتس خدا شاھ

.

ھر دفعھ کھ سوار مترو میشم
فھمم کھ چرا وقتی بچھمی

کردیمبودیم صندلی بازی می

.

؟برنج محسن چیستۀ کیس
حمل قلیان بھ نقاط مختلف کشورکیف سامسونت ایرانیھا برای 


