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تنها در خانه



پوملو زیر کا  کتوس نشسته بود

که چیز عجیب و ناآشنایی دید. 

چیزی که تا حاال ندیده بود! 

آن چیِز عجیب، پوملو را صدا زد 

پییشت ت ت ت ت! 

و دِل پوملو را قلقلک داد.

این طوری شد که پوملو دلش مسافرت خواست. 



پوملو از البه الی شکل های عجیب و غریب سفرش 

را شروع کرد و رفت و رفت.



پوملو در این وان شنا کرد 

و رفت و رفت 

تا رؤیاهای دور و دور. 

پوملو افتاد توی یک واِن آِب ولرم

که ُپر از برگ ُگل بود

و آبش شفاف نبود.



پوملو کشف کرد که 

رمز و راز هایی هست. 

رمز و رازهایی که مثل مورچه ها وول می خوردند. 



پوملو چیِز خوش مزه و شیرینی پیدا کرد که 

عین برف بود.
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