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 وای، چقدر خوب خوابیدم.

اما اآلن دیگر باید از 
جایم بلند شوم.

امروز یک روز تازه  است؛ برای 
امروز یک عالمه برنامه دارم! 
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می روم بیرون 
بازی می کنم.

می روم دکتر.

وای نه!
امروز باید بروم دکتر!

با مکعب های خانه سازی، 
خانه می سازم.
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اصاًل دلم نمی خواهد 
بروم دکتر.

چون نمی دانم توی مطب 
دکتر چه پیش می آید.

اگر دکتر بهم...

آمپول بزند چی؟!
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اصاًل دلم نمی خواهد اآلن 
بهش فکر کنم.

اآلن می روم بیرون که به بازی ا م 
برسم، بعدًا وقت برای نگرانی هست، 

نگرانی از دکتر رفتن!

هنوز وقت دارم که بروم 
بیرون بازی کنم.

سالم هری!

سالم جوجه تیغی.
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