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هوررراااا!
امشب را می خواهم خانه ی 

دوستم بمانم!
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بالشم را که وای که چقدر خوش حالم!
می خواهم.

پتویم را هم 
می برم.

مسواک که حتمًا 
کتابم را هم الزمم می شود.

می  برم.

باید چیزمیزهایم 
را جمع کنم!
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هوم م م م. اما خب، همه ی چیزهایی که برداشته ام توی 
کوله ا م جا نمی شود. باید بعضی ها را بگذارم کنار.

توپ بولینگ که به 
دردم نمی خورد.

راکت تنیس هم به 
دردم نمی خورد.

ماهی کوچولو را هم 
الزم نیست ببرم.
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سیمون، ببخشید! تو 
نمی توانی با من بیایی.

نگران من نباش! 
نمی ترسم. 

من دیگر بزرگ شده ا م، نباید 
تو را با خودم همه جا ببرم.

جا هست، ولی خنده دار 
است که بخواهم تو را 

با خودم ببرم.
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خیلی خب، سیمون! می توانی با من بیایی.

اما به شرط این که توی کوله بمانی و بیرون نیایی.
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