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من زندگی هستم.
همان طور که مرگ

مرگ است،
من هم زندگی هستم.

این منم
که هر چیزی را

به جنبش درمی آورم.



دانهرامنمیکارم
وآبیاریاشمیکنم

تاآنهنگامکهببالدوبارآَوَرد.



من همراه همه ی آن هایی هستم که
نفس می کشند

و قلبی برای تپیدن دارند.
قلبی مملو از ترس
قلبی پُر از شادی.

قلبی نیازمنِد عشق
تا بتواند به دیگران

عشق ببخشد.



مجـــــــــــــــــــــــــــــــموعه

پرسش های فلسفی برای کودکان درباره ی زندگی، مرگ، جهان، انسان ها و...

من مرگ هستممن زندگی هستم

چرا من اینجا هستم؟من اینجا هستم

پرسش هاآنتون و یوناتان


