
Gökyüzüne yükselirken
 “Özleyeceğim seni,” diye seslendi.

Tek başına dolaşırken başına bir iş gelmese bari!

Ne yapmalı, ne etmeli? Acaba onu nasıl korumalı?”
Diye düşünürken ben...
Merak etme beni,” diyerek uzaklaştı kelebek.
Onu bulmak için bana bir dürbün gerek!

“

“

Besleyecek ne bir kedim ne de köpeğim var,” diye üzülürken ben,
Bir gün bir                               
Benim de bir hayvanım oldu,” diye nasıl da mutlu oldum.
Hemen koydum onu bir kutuya; daldım o gece keyifli bir uykuya.

Sabah uyandığımda bir baktım kutunun içi boş, tırtılım ortalarda yok.
Meğer tırtıllar kendilerine bir koza örer, içinde kelebeğe dönüşürmüş.
Bir kelebeği evcil hayvan gibi beslemek ise olsa olsa bir düş!

Kelebeğim yanımda kalamayacağını söyledi bana ve               
Onun dileği özgür olmak, dünyanın dört bir yanını gezip dolaşmak.

   uçtu gitti uza
klara. 

tırtıl buldum
“

“
;



Sevgili dürbün, kelebeğimi bulmama yardım eder misin?”
“Elbette ederim. Ne tarafa gitti kelebeğin?”

Güney’deki çöllere uçtu gitti galiba.” 
“Gel birlikte keşfedelim, neler var oralarda.”

“

“



Etrafı yakıp kavuran güneşin altında,    
Uçsuz bucaksız kum tepeleri.”

“

  Ah keşke yanıma alsaydım kovamla küreğimi!
Neyse şimdi oyun zamanı değil,

Bulmalıyım kelebeğimi.”

“ Daha neler, neler var burada ama 
               İnan hiç kelebek görmedim bugüne dek.
Şu ilerideki vahayı görüyor musun?
       Senin kelebeğin orada olsa gerek.”

“Akrepler, yılanlar, kertenkeleler...
 Çöl faresi, çöl tavşanı, çöl tilkisi...

Aradım taradım, kelebeğimin izine rastlayamadım.   
 Şimdi ne yapmalı? Acaba hangi yöne bakmalı?”
  Diye düşünürken ben...

“

Oooo, çölün ortasında yemyeşil ağaçlar!
         Aman ne şanslıyız, burada su da var!
Haklısın dürbün, burası kelebekler için biçilmiş kaftan.”

“



Evet,” dedi geviş getirerek.
Geçti buradan bir kelebek.  

Bulamayınca zevkine uygun bir çiçek,  
Oyalanmadı fazla; uçup gitti 

“
“

Miskin miskin uyuklayan bir deve  
Açtı gözlerini üşene üşene sordu “Derdin ne?” diye.

Bir bir anlattım sıkıntımı.
Bana yardım etme imkânın var mı?”“

şu tarafa.”

Kelebeğim burada olmadığına göre, 
Daha fazla vakit kaybetmeyeyim.  

    İyisi mi ben g     zlerimi
Devenin gösterdiği yöne çevireyim.




