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 بزرگ فروشگاه این به کارخانه، یک از مرا

 هر .بودم بازیها اسباب بقیه کنار من .آوردند

 و آمدند می من کنار زیادی های بچه روز

 .شوند من سوار خواست می دلشان

 من و بودند فروشگاه در زیادی مردم روز آن

 اش خانه به مرا آنها از یکی تا بودم منتظر

 و آمد من سمت به پیرمردی ُخالصه .ببرد

 در احتیاط با مرا و داد فروشنده به پولی

 ی خانه به و گذاشت ماشینش عقب   صندوق  

 .برد اش نوه



 خیلی دید پدربزرگش کنار در مرا وقتی پسرک

 اینکه از من .شد من سوار و شد خوشحال

 بود شده خوشحال من دیدن از اینقدر پسرک

 .بودم شاد

 من .داشتیم خوبی روزهای هم با پسرک و من

 .گشتیم برمی هم با و بردم می مدرسه به را او

 .رفتیم می پارک به هم با

 شد بزرگ پسرک گذشت، زود خیلی زمان ولی

 .شدم فَرسوده و کهنه من و



 چرخهایم .نبودم سرحال قبل مثل دیگر

 کهنه هم فرمان ی دسته .بود شده فرسوده

 بود شده بزرگ اینقدر هم پسرک و بود شده

 .شود من سوار توانست نمی دیگر که

 به نو ی دوچرخه یک با پسرک پدر روز یک

 بقیه کنار درب، کنار در مرا شب آن .آمد خانه

 .گذاشتند ها زباله ی

 خیلی بودم بدبو های زباله کنار اینکه از

 مرا کارخانه در وقت هیچ کاش .بودم ناراحت

 .بودند نکرده درست

 ی بقیه همراه مرا شهرداری مأموران   شب

 .بردند ها زباله



 و پالستیکی مواد ی بقیه و مرا محل یک در

 جدا ها زباله ی بقیه از را چوبی و فلزی

 .کردند

 جدا هم از مرا فلزی و پالستیکی قسمتهای

 و بردند بزرگ کارخانه یک به را ماها .کردند

 داغ خیلی جای یک وارد بعد و شستند را ما

 .شدم بیهوش گرما از .شدیم

 کرده تغییر ام قیافه کردم باز را چشمانم وقتی

 از پر را داخلم .بودم پسرکی دست در و بود

 .داد می آب را گلها و بود کرده آب

 تازه و بودم شده زیبا پاش   آب یک من بله

 .فهمیدم را زباله بازیافت معنای


