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امروز لئا برای اولین بار به مدرسه میرود :لئا خیلی خوشحال است ولی در حیاط

مدرسه بچههای زیادی هستند که آنها را نمیشناسد .ناگهان لئا از شدت اضطراب

دل درد میگیرد .پاهایش را نگاه میکند ،حسابی خجالتی میکشد و دست بابایش

م فشار میدهد.
را محک 

لئا کمی میترسد .او هیچکس را در مدرسه نمیشناسد و نمیداند آنجا چه
چیزی منتظرش است.

تو هم همینطور ،وقتی کاری را اولین بار انجام میدهی ،این حس را داری،

هم دوستش داری و هم میترسی .انگار هم میخواهی انجامش دهی و

هم نمیخواهی.

ولی شجاع باش! برای بزرگ شدن ،باید با ترسهایت روبهرو شوی.

وقتی پدر لئا ،او را در کالسش تنها گذاشت ،لئا خیلی غمگین شد .از ناراحتی شروع کرد

به گریه کردن .دور سرش را ابری از ناراحتی فرا گرفته بود؛ درست مثل ابر سیاهی که

خورشید را در خودش پنهان میکند.

لئــا احســاس میکــرد ناراحتــی تمــام وجــودش را گرفتــه اســت و روی
قلبش سنگینی میکند .اما گریه کردن حال آدم را جا میآورد .انگار که

ناراحتی از میان اشکها راه فرار پیدا میکند و کمی بعد کامالً سبکتر
میشود و ناگهان میفهمد که دیگر خبری از ناراحتی نیست .آخیش!

داغ خوشمزه آماده میکند
آرتور برای اینکه لئا را دلداری بدهد ،برایش یک شکالت
ِ

و لئــا هــم بــرای جبرانــش او را بــه چایــی بــا طعــم گل یــاس مهمان میکنــد .آرتــور هم

درحالیکه وانمود میکند چایی را روی زمین تف میکند میگویدَ :
«اه َاه ،مزهی جیش
قناری میدهد!»

لئا از خنده رودهبر میشود .صدای خندهاش مثل صدای آبشار است.

