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کامی سه ساله میشه 

کامی پسر خوب و مودب و مهربانی بود.

همیشه کارهای خوبی انجام می داد.

سعی می کرد کسی را اذیت نکند

و به این خاطر همه او را دوست داشتند.

���

کامی بعد از اینکه از خواب بیدار می شد،

به دستشویی می رفت.

دست و صورت خود را می شست و

با مادرش صبحانه می خورد.
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آخه، پدر کامی صبح زود سرکار می رفت

و موقع صبحانه خونه نبود.

���

تا شمع روی کیک  تولد کامی که دو  در روز 
تولدش روشن کردند،

کامی تصمیم گرفت پستانک را کنار بگذارد.

���

حاال دیگر کامی شیر را توی لیوان می خورد.

به همین خاطر همیشه با صبحانه شیر میخورد.

���
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پوشک  را  او  مادرش  که  زودتر  خیلی  کامی 
نمی کرد،

مادرش  به  دارد  بود هروقت جیش  یاد گرفته 
بگوید. 

و مادرش او را به دستشویی می برد. 

���

کامی هیچوقت شلوارش را خیس نمی کرد. 

تازه کامی اگر شب توی خواب جیش داشت به 
مادرش می گفت 

و مادرش او را به دستشویی می برد. 

دوست  خیلی  را  کامی  مادرش  خاطر  این  به 
داشت. 
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تعریف  کامی  از  دوستانش  پهلوی  مدام  و 
می کرد. 

همه کامی را تحسین می کردند و 

او را دوست داشتند. 

���


