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تقدیم به آرتای عزیزم.

س.ع



 اردک درِ خانه ی اسب آبی را زد.

تق! تق! تق!
اسب آبی گفت: »سالم اردک!« 

اردک چترش را توی دستش چرخاند.

اردک گفت: »بهار شده! بهار! 

می آیی زیر باران قدم بزنیم؟ 

حســـابی خوش می گذردها!«



اسب آبی نگران هوا بود. 

او گفت: »ِام...

اگر دوتایی از چترت 

استفاده کنیم، آره.«

اردک گفت: »البته!«

برای همین اسب آبی چکمه های الستیکی اش را پا کرد...



و از خانه رفت بیرون تا زیر باران قدم بزند.



ولی زیر چتر هیچ جایی برای اسب آبی 

نبود! او سعی کرد جلوی اردک راه برود. 

ولی نشد!

سعی کرد پشت اردک راه برود. 

باز هم نشد!

بعد اردک رفت روی پای اسب آبی ایستاد 

و اسب آبی چتر را گرفت دست خودش. 

حاال مشکل حل شد!




