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برای مارگارت آناستاز و کریستن هال؛ شما دوتا 

باحال تریِن باحال ها هستید.

ج.ج و پ.آ

برای نوشین رزاقی، رفیِق باحالم!

آ.ح





مراقب باشید!
لوبیاهای باحال از راه رسیدند!

لوبیا های باحاااااااااال!



وااای خدااا... نگاه کنید چطور راه می روند.

ببینید چه فخری می فروشند.

عینک آفتابی هایشان را مالحظه بفرمایید، ُاه ُاه!



کل مدرسه لوبیا های باحال را می شناسند.
خانه به خانه.

از این سر شهر تا آن سر شهر.
حتی توی شهرهای اطراف.



آره، روزهای خوشی بود، یادش به خیر.

آن قدیم ها... پارسال را می گویم... 

ما همگی با هم یک غالف لوبیا بودیم.

جورواجور بودیم، اما

یک جورهایی به هم می  خوردیم.
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