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گیلبرت که داشت برای روز مادر یک کارت درست می کرد، پرسید: »کلمه ی هم قافیه ی 

مادر  چیست؟«

لوییس داد زد: »وای!«

گیلبرت گفت: »اینکه هم قافیه نیست.«

لوییس جواب داد: »نه، نیست. اما فکر کنم یک کلمه را اشتباه نوشتم!«



َپتی گفت: »برادر چی؟ هم قافیه است.« پتی بیشتر کمک کرد.

گیلبرت فکر کرد: مادر عزیزم. ای کاش یک برادر داشتم.

آن وقت آهی کشید. خواهر کوچولوش، لوال، بعضی وقت ها یک بالی حسابی بود!

باالخره گیلبرت نوشت: ُگل رز، قرمز است. بنفشه ها، آبی هستند. تو بهترین مادری 

و من عاشقتم. بعد اسمش را نوشت و زیرش اضافه کرد، بوس.


