
Günlerden bir gün, bir haber gelmiş;
  Jüpiter’in maymunu, 

  elinde asayla ortalıkta belirmiş.
  Tarihin yazdığına göre, bu maymunun adı 

Gille’miş.

Fil sanmış ki,
  bir elçi yollandı kendisine,

  tanımak için gücünü. 

Bu gururdan gelen tüm kibriyle
  fil, sabırsızca bekliyormuş Gille Usta’yı,

  gelsin de, sunsun unvanını kendisine, diye. 
  Nihayet Gille Usta, oradan geçerken,

  huzuruna çıkmış filin. 

Fil ile 
Jüpiter’in Maymunu

Evvel zaman içinde, bir fil ile gergedan,
tartışmaya başlamış imparatorluk kimin hakkı diye.
  Yenişemeyince sözlerle, karar vermişler arenada 

dövüşmeye…
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Diğeri kendini elçilik makamına hazırlayadursun,
  maymun bu konuyla ilgili tek kelime etmemiş: 

Fil, Tanrıların tüm dikkati onun kavgasında sanıyormuş,  
  ama onların bundan henüz haberi yokmuş.

Gökkubbe için bunların ne önemi var?
  Ha bir sineksin, ha bir fil!

Sonunda fil, kendiliğinden girmiş söze.
  Kuzenim Jüpiter, demiş, yakında 

  güzel bir hükümdarlık mücadelesi görecek:
  Ve bütün ahali de gerçek bir oyun izlemiş 

olacak.
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Bir parça otu birkaç karınca arasında 
bölüştürmek için.

   Biz her şeye özen gösteririz ve sizin 
meselenize gelince,

Tanrılar meclisinde bundan henüz bahsedilmedi.  
   Eşittir onların gözünde küçükler ve büyükler. 

Ne mücadelesi? demiş maymun ciddi bir yüzle.
  Fil cevaplamış: Nasıl, bilmez misiniz ki

  biz, gergedanla imparatorluk yüzünden tartıştık?
  Filler ülkesiyle Gergedanlar ülkesi savaştadır.

  Siz buraları iyi tanırsınız.
  Gille Usta cevaplamış; ben gerçekten çok 
memnun oldum bu adları öğrendiğime,

  ama inanın, bu konudan
 hiç söz edilmiyor bizim geniş semamızda.

Fil utanmış ve şaşırmış,
   maymuna şöyle demiş: Peki siz, bizim 

yanımıza ne demeye geldiniz?
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Öküz Olmaya Özenen 
Kurbaga∙
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Günün birinde bir öküz görür 
kurbağa,

hoşuna gider endamı öküzün.
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Neden ben ufacığım da,
  bu öküz böylesi iri der,

kıskançlığından 
çatlar,

gerim gerim 
gerinir,

şişindikçe 
şişinir, kışkırtır kendi 

kendini

boy ölçüşmek için bu 
cüsseyle.

Kız kardeşine der,

oldum mu 
onun kadar?

Dikkatlice 
bak,
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Ya şimdi? Hiiç mi hiiç 
olmadı.

Zavallı hayvancık şişirdi 

patlatıncaya kadar 
kendini.

Söyle 
bakalım,

hâlâ 
olmadı 

mı? Hayır.

Baak, işte 
şimdi oldu?

Olmadı, 
olmadı.

Bu dünya, artık kendini bilmezlerle doldu taştı: Tüm 
kentsoylular, asilzadelere özenip şato dikmek istiyor; 

tüm küçük prensler, elçiye sahip olmak; tüm markizlerse 
uşaklara sahip olma derdinde. 
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