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پنج میمون با طلوع خورشید
 از خواب بیدارشدند

»امروز تولد مادر است«



پنج میمون کوچولو بر روی انگشتان پا راه رفتند که 
مادر را بیدار نکنند.

»بیایید برای مادر کیک تولد بپزیم«



»هیس، مادر را بیدار نکنید«


