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کاریکلماتور

۱ـ خروس فقیر با گالینا بلانکا ازدواج  کرد.

۲ـ قرص ماه مسکن عشاق است.

۳ـ بعضی از آدمها کودکانی هستند که فقط  جسمشان رشد می کند.

۴ـ من با رویا زندگی می کنم و رویا با  دیگری.

۵ـ گاهی پرنده خیالم ، پروازهای برون  مرزی دارد.

۶ـ بعضی ها قانون را خم میکنند و بعضی ها  میشکنند.

۷ـ آسمان زیباست ، اما نباید بیش از  حد سر به هوا بود. 

۸ـ برای فرار از ترافیک زندگی وارد کوچه  علی چپ شد.

۹ـ بعضی ها به خدا پناه می برند و بعضی  ها پشت نامش پنهان می شوند.

۱۰ـ خر و پف یعنی پر حرفی کردن در خواب.

۱۱ـ وقتی چوب کبریت سرش را خاراند ، آتش  گرفت.
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۱۲ـ اکثرا اینترنت به فیلترنت تبدیل می  شود.

۱۳ـ سازمان القاعده به سازمان ال یائسه  تغیر نام داد.

۱۴ـ بعضی ها خط لبشان نستعلیق است.

۱۵ـ زنبور عسل ، نیش تلخی دارد.

۱۶ـ گاهی اوقات افکارم لابلای نوشته ها  گم می شود.

۱۷ـ گاهی اوقات افکارم با سکوت زندانی می  شود.

۱۸ـ بعضی ها راه راست را به سوی خود کج  میکنند

۱۹ـ دلم برای آدمهای گرسنه کباب است.

۲۰ـ وقتی از دو دلی خسته شد ، یکی از  آنها را اهدا کرد.

۲۱ـ با آنکه چینی بلد نبود ولی دست از  سخن چینی بر نداشت.

۲۲ـ وقتی نیامدی ، نگاهم دست خالی برگشت.

۲۳ـ چون " دیوانه وار " دوستم داشت از او  وحشت کرده و گریختم.
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