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با خودم فکر می کنم، چرا من اینجا هستم؟ 

دقیقاً همین  جا.



فکر کن اگر جای دیگری بودم، چه می شد؟ 

جایی کاماًل متفاوت با اینجا.



شاید آن سوی کره ی زمین. 

آنجا هم انسان های بی شماری زندگی می کنند، حتی بیشتر از اینجا. 

آن وقت آیا من آدم دیگری می شدم؟ 

آدمی که مثل من فکر می کرد: »چرا من اینجا هستم؟«



فکر کن اگر در شهری زندگی می کردم، چه می شد.

شهری با میلیون ها انسان.

تنهای تنها بودم.

خیلی از کودکان این طور هستند. تنها زندگی می کنند.

در خیابان ها یا زیِر پُل ها.

آن وقت آرزو می کردم جای دیگری باشم.




