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 تقدیم به

       آویسا، آروشا و مهری

          دختران آب و خورشید و مهر سرزمینم
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گریه  و  بود  نشسته  جنگل  کناره  در  کوچولو  راکون 
می کرد.

او به مادرش گفت: »من نمی خواهم به مدرسه بروم. من 
می خواهم در کنار تو و در خانه بمانم. من می خواهم با 
دوستانم و با اسباب بازی هایم بازی کنم. می خواهم در 
به  بمانم و کتاب بخوانم و شنا کنم. آیا می توانم  خانه 

مدرسه نروم، لطفا؟«

4



55


