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برای همه ی خانم بیردها در جهان، مخصوصًا آن شی
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تقدیم به مهربانی های مینو کریم زاده 
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پدر گفت: »فردا روز اول مدرسه است. همه چی را آماده کردید؟«

گیلبرت: »بله، کردم.«

لوال: »من هم کردم. من با گیلبرت می روم مدرسه!«

اخم کرد و گفت: »نه، لوال. من می روم مدرسه ی بچه بزرگ ها. تو می روی  گیلبرت 

پیش دبستانی.«






