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خواب های پوملو



پوملوبیشتِروقتهاخوابمیدید...

خوابُگِلقاصدکشرامیدید.



بعضیوقتهاهمپوملوخواِبحیوانهاییرا

میدیدکهاصاًلوجودنداشتند!



بعضیوقتهاخوابمیدید

کهپروازمیکند!

پوملوخوابِسرزمینهایدیگرراهممیدید.



پوملوخوابمیدیدبهارشده.



خوابمیدید

کهیکمایوِیخالخالیتنشاست...

شایدهممایویِراهراه )خوبیادشنمیآمدمایویی

کهدرخوابداشت،خالخالیبودیاراهراه(.
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