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من مرگ هستم.
همان طور که زندگی

زندگی است،
من هم مرگ هستم.



من به سراغ جانوران کوچِک
پوشیده در خزهای نرم

و حیوان های بزرِگ خرطوم دار
که عاج های تیز دارند، می آیم.



من می توانم
پیش از پلک بازکردِن پرندگان
یا پس از آفتاب طلوِع خورشید

بیایم.



می توانم پوشیده در تن پوشی از ِمه
از روی دریا

یا در پرتوی باریکی
از نور مهتاب بیایم.



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


