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فصلیک:روزبهخیر،زمینی!

من در سیاره ی گورکی، در انتهای راه شیری، زندگی 

می کنم.

اسم من در زبان گورکیایی ایگرگ 3 (Y3) است.

تو به  عنوان یک موجود زمینی می توانی من را 

گوستاو گورکی صدا کنی.

گورکی یک سیاره ی آرام است.

ما از هیچ چیز نمی ترسیم،

شاید به غیر از شهاب  سنگ ها.
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در سیاره ی ما، رودخانه های زیبای زردرنگ، مزارع 

بزرگ بنفش و چهارده آتش فشان وجود دارد.

دور و بر ما پر از تاکسی های فضایی، محفظه های 

پرشتاب و کابین های نوری است.

من با ماشین فضایی گانگ پرواز می کنم.

خانه ی من، یک اتاق بلوری و یک دوش با غباری 

طراوت بخش از ستاره ها دارد.

وقتی که به خانه برمی گردم، مامبو با صدای 

جادویی اش به من سالم می کند.

همان طور که می بینی، حال من خوب است.

شغلم هم جالب است.

من خبرنگار روزنامه ی سیاره ای انفجار بزرگ هستم.
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