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که فقط یک درخت بود و سایه اش، بطری بازکِن اقیانوس  جایی روی بلندی، 
تک و تنها زندگی می کرد. صبح تا شب نگاهش را به موج ها می دوخت تا شاید 

برق شیشه ای به چشمش بخورد. 




