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تقدیم به تو که امروز 
تولدت است.



تولد بوآ بود، 
بهترین جشن تولد عمرش؛

یعنی دوست داشت این طوری باشد.

همه ی دوستانش را دعوت کرده بود.
همه برایش هدیه های باحال و عالی می آوردند.

واقعًا؟



هدیه ی اورانگوتان خیلی خیلی بزرگ بود.
بوآ با خودش گفت: »وای نگو که 

این را برای من آورده.«
ولی حدسش درست بود.



یک پیانو!



بوآ که پیانوزدن بلد نبود! اصالً انگشت نداشت که پیانو بزند. 
مادرش گفت: »نیت مهم است. منظور بدی نداشته.«



پیدا بود که اورانگوتان خیلی به خودش زحمت فکر کردن نداده؛ 
ولی میمون چی؟ او باهوش بود.

واقعًا؟
بسته اش که خیلی جذاب به نظر می آمد. 



ولی بوآ عاشقش نشد، چون...

میمون گفت: »عاشقش می شوی!«



میمون گفت: »همه عینک آفتابی می زنند.«
ولی بوآ نمی زد؛ 

آخر مدام از روی صورتش می افتاد.
او گوش و دماغ نداشت که عینک را نگه دارند. 

بوآ گفت: »دستت درد نکند. معرکه است.«

ی بود!
... عینک آفتاب


