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چطور جرئت می کنی با من 
این جوری حرف بزنی؟ 

من برم توی صف؟!

جوری حرف بزنی؟ 

من برم توی صف؟!

اصالً می دونی 
من کی 
هستم؟ 
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ببین، عزیزم! َعَسلم! اون موجود برای 
حرف هایت تَره هم ُخرد نمی کنه...
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هوووی! 
عزیز نداشته اون شهروندهای کاری به کارِ 

باش!



پیداشون شد! 

زدی توی خال! البته که اسم  
گروه مون االن یک چیز خیلی 

باحال تره، سینیوریتا1... 

1. درزباناسپانیایییعنیخانومخانومها

به کارت برس، پسر... 

باشه! رو چشمم...
شما دنبال دردسر می گردید 

اما سیاره رو اشتباهی 
اومدید، برادرها... 
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وای، پسر! 
دوباره شروع کرد. نگاه کن 

آخه! همین جوری صاف 
رفت تو شکِم اون چیزها... 
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حمله!
آهان!

بیگانه ها؟ آره، پسر...
خب! شرط می بندم فکر اینجاش رو نکرده بودید!
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