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سالم می كنند؛
ــ دوستانم را می گویم ــ

آن ها همگی چشمانی درخشان دارند
كه هر صبحگاه، با خنده باز می شوند

و قلب هایی پاك دارند
و دست هایی مهربان…

و…

باران دوست من است.
وقتی او می آید،

همه جا با طراوت و خوش بو می شود.
من دوستش دارم.

نسیم دوست من است.
من هم دوستش دارم؛

وقتی صدایش به گوشم می خورد
و آرام با من سخن می گوید

و وقتی پرنده های سپید
در صبحدم با او هم آواز می شوند.

آسمان نیز دوست من است.
من دوستش دارم؛

او نیز مرا دوست دارد
و برایم هدیه های فراوان می فرستد؛

هدیه هایی از آسمان
و همیشه روی آن ها می نویسد: »سالم بر تو!«




