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بعضی وقت ها، همین جوری بی دلیل 

پوملو کارش را رها می کرد،

و از خودش سؤال می کرد. 



مثاًل 

از خودش می پرسید

مورچه ها به چی فکر می کنند؟



و گوجه فرنگی ها قرمز؟چرا کدو ها سبز هستند 



اگر پوملو خودش را سبز می  کرد، 

باز هم همان پوملوی قبلی بود؟


