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ِ
اسب آبیه
هیپو یه
یه گندهی حسابیه
هیپو میآد با مادرش
هیچکسی نیست دوروبَرش

هیپو تو ایستگاه ایستاده
روی ل ُپش ُگل افتاده
این ُگله از خجالته
ُخب ،خجالت یه حالته
فوری میگه:

«ببخشید!
از ما دوتا نترسید
نه روباهیم ،نه گرگیم
ف
ق
ط
ی
ه

ک
م
بزرگیم!»

