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گیلبرت و لوال هیجان زده بودند. قرار بود پسر عمویشان، والی، بیاید! خیلی وقت 

بود او را ندیده بودند و حاال منتظر آمدنش بودند.

لوال از پشت پنجره داد زد: »اوناهاش!«



یکهو در باز شد. والی پرید تو و داد زد: »آخرین نفری که بیاید تو، تخم مرغ گندیده 

است!«

عمو گاس پشت سرش آمد تو و گفت: »سالم به همه.« و جاچتری ای را که والی 

روی زمین چپه کرده بود صاف کرد.

والی از چیزی که گیلبرت یادش می آمد خیلی بزرگ تر شده بود. تقریبًا هم قد عمو 

گاس شده بود!


