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1
چطورمطوری؟

یکشنبه

چطورمطوری دفترچه؟!
آره! خودمم.  جغد عزیزت، اِوا بال قلنبه! 

بیا این هفته را با این دو تا فهرسِت خیلی خیلی جدیدم 
شروع کنیم!
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مارپیچی پرواز کردن

تعمیرکردن چیزها

کلمه ی چتر

با بادکنک های  آب بازی 
پُر از آب

وقتی مامان
بغلم می کند

آوازخواندن با 
دوست هایم

برنده شدن 
در شطرنِج جغدی

وقتی نی نی مو سعی 
می کند حرف بزند

َدَد
بابو هو مامو هو

نی نی هو

من عاشق این ها هستم:
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؟

من عاشق این ها نیستم:

شکستِن چیزها

                کلمه ی الرو1

1. به نوزاِد حشره ها الرو می گویند.

رفتِن صابون توی چشمم 

وقتی مامان از بالَم عصبانی 
می شود

با کله  رفتن توی درخت

بَدصدا آواز خواندن

باختن در شطرنِج جغدی

این که نی نی مو هنوز 
نمی تواند حرف بزند
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مامانمن

نی نی مو
هامفریبابا

این هم حیواِن خانگِی هوتهوتِی من، باکستر.این خانواده ی ُجغدانگیز من است!
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