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این کتاب

تقدیم می شود

به تمام فیل های جهان.

مخصوصًا آن فیل هایی 

که وجود ندارند.

پ.ا



همسایه ی جدید ما یک دختر دارد.

اسمش زوال است.

اسمش را می دانم چون امروز صبح 

مادرهایمان همدیگر را دیدند و تصمیم گرفتند 

ما با هم دوست شویم.

اما زوال خودش برای خودش یک دوست دارد.

این را می دانم چون آن جعبه ی بزرگ را دیدم.







برای جابه جا کردن فیل باید یک جعبه ی خیلی بزرگ داشته باشی.



تازه باید همین که فیل رسید خیلی زود بهش غذا بدهی.

)فیل ها خیلی گرسنه می شوند.(

می دانم که زوال االن دارد به فیلش غذا می دهد

چون از همین جا هم توی دماغم بوی نان تست پیچیده.

یک عالمه نان تست شده.


