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که ساعتش زنگ می زد،  آموس مک گی سحرخیز بود. هر روز صبح 
از تختش پایین می آمد و لباس خوابش را عوض می کرد 

توکشیده ای می پوشید.
ُ
و  لباس ُفرِم ا



کتری آب را می گذاشت بجوشد و موقع شکر ریختن،  کوک می کرد و  ساعتش را 
می گفت: »یک قاشق برای صبحانه ی جِو دوسر، دو قاشق هم 

برای فنجان چای ام.«



کار، از در بیرون می زد. بعد، سیر و آماده ی 



آموس هر روز منتظر اتوبوِس خط پنج می شد. راننده داد می زد:
 »ایستگاه بعد، باغ وحش شهر.«

آموس هم در جوابش می گفت: »شِش صبح؛ درست سِر وقت.«



کارهای زیادی برای انجام دادن داشت؛  آموس توی باغ وحش 
اما همیشه فرصت می کرد سری به دوستان خوبش بزند. 


