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برای همایون عزیز که  دوست دارد 

کتاب باز کند.

ر. ه



وای! باز هم تو؟ ُخب، می بینی که من برگشته ام تا خودم باشم،
همان خوِد کوچولوِی قدیمی و معمولی، نه آن

خرگوش بامزه. پس خواندن این کتاب فایده ای ندارد

چون خیلی، خیلی حوصله سربر است.





اوم م م... فهمیدم!

می خواستی واقعًا این صفحه را ورق بزنی که 
کتاب را ببندی، مگر نه؟

ولی اتفاقی ورق زده ای و آمده ای توی کتاب.
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لطفًا این کتاب را باز نکن!
جان من بازش نکن!

باور کن ممکن است بالهای وحشتناکی سرت بیاید.
به خاطر خودت می گویم
برو تلویزیون تماشا کن.
برو بیرون گردش کن.

یا هرکاری که دوست داری...
اصًال چرا نمی روی بخوابی؟

باور کن به خاطر خودت می گویم
هر کاری دوست داری بکن،

فقط...
این کتاب را باز نکن!




