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ABC Zoo 

It’s a special day at the ABC Zoo. 

A new animal is here. 

“What’s in it?” 

“It’s a zorilla from Africa. She needs a home.” 

“Mmm zorilla, eh? Okay, let’s find you a home.” 

“Let’s see. An aardvark, a boa constrictor, a coyote and a duck-billed platypus. The zorilla doesn’t go 

here.” 

“Let’s see. An emu, a flamingo, a giraffe and a hyena. 

The zorilla doesn’t go here.” 

“Let’s see. An impala, a jellyfish, a koala and a lemur. The zorilla doesn’t go here.” 

“Let’s see. A meerkat, a narwhal, an orangutan and a puma. The zorilla doesn’t go here.” 

“Let’s see. A quetzal, a rhea, a sloth and a tarantula. 

The zorilla doesn’t go here.” 

“Let’s see. An umbrella bird, a vulture and a walrus. 

The zorilla doesn’t go here.” 

“Let’s see. A xenops, a yak, a zorilla! 

Here’s your home!” 
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 ABCوحش باغ 

 .است بخاطر اینکه ما یک حیوان جدید در اینجا داریم  ABC امروز روزی خاص است در باغ وحش

 چه چیزی در جعبه داری؟” مامور گفت:

 .این زوریال ماده آفریقایی است. او احتیاج به مکان دارد

 .اممممممممممم، زوریال؟ باشه اجازه بده براش یک خونه پیدا کنم

 ”.بیا ببین، یک کفتار بومی جنوب ، مار بوآ ، گرگ صحرایی و پالیتوس منقار اردک. اما زوریال اینجا نمیرود ”

 ”.یک فالمینگو، زرافه و یک کفتار، زوریال اینجا نمی رودبیا اینجا رو ببین، شترمرغ استرالیایی ، “

 ”بیا اینجا رو ببین، یک ایمپاال، عروس دریایی ، و کواال و یک میمون لمور، اما زوریال اینجاهم نمیرود ”

 ”.بیا اینجا رو ببین، یک دم عصایی ، نهنگ تک شاخ و اورانگاتون و یک یوزپلنگ درنده. اما زوریال اینجا نمیرود“

 ”.بیا اینجا رو ببین، کتزال، رئا، خرس تنبل و رتیل، اما زوریال اینجا نمیرود“

 ”.بیا اینجا رو ببین، پرنده کله چتری، کرکس و یک شیر ماهی ، اما زوریال اینجا نمیرود“

 .بیا اینجا ببن، درفشمنقار، گاومیش و زوریال، آهان بیا اینجا خونه ی تویه

 ”اوه بچه ها شرمنده ”

 


