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١

سوی او کيشپ مل�ري وو.
سوی او کيشپ په �ن�له کې اوسٻدل.



يوه ورځ زمري د �ن�له حيوانات
را�ول کړل.

زمري وويل: غوږ ونيسئ!
بله مياشت به د منډې وهلو سيالي وي.

هر �وک به له خپل مل�ري سره سيالي
کوي.

هر چا چې سيالي و��له، زه به جايزه
ورکړم.

زمری پوهٻده چې ورزش ډٻره ��ه
لري.

خو ده ليدل چې ډٻر حيوانات ورزش نه
کوي.

٢



٣

سوی او کيشپ مل�ري وو.
نو دوی به هم سيالي کوله.



سوی له �ان سره وويل:
کيشپ خو هسې لټ دی.

کيشپ منډې نه شي وهلی.
نو سيالي به زه و��م.

خو کيشپ له �ان سره فکر وکړ:
سوی خو چابک دی.

سوی تٻزې منډې وهي.
خو زه بايد �ان تکړه کړم.

٤



٥

کيشپ ورزش شروع کړ.
هغه به هره ورځ منډې وهلې.



کيشپ به اول ورو ورو منډې وهلې.
وروسته يې منډه تٻزه شوه.

ساه يې نه بندٻده.
د سيال� تر ور�ې پورې کيشپ تکړه

شو.
خو سوی هٻ� ورزش نه و کړی.

٦



٧

سيالي شروع شوه.
کيشپ او سوی منډې شروع کړې.

سوی چې لږه الره ووهله، ستړی شو.
هغه په نيمه الره کې پاتې شو.



خو کيشپ ستړی نه شو.
هغه �وله الره ووهله.

کيشپ سيالي و��له.
زمري کيشپ ته جايزه ورکړه.

زمري وويل: د ورزش ��ه مو وليده؟

٨
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