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یکی بود یکی نبود. روزگاری فیل بانویی زندگی می کرد که عاشق ماکارونی بود. این فیل آ ن قدر ماکارونی دوست 

داشت که تمام دوست و آشناهایش او را فیل ماکارون صدا می زدند. بس که رشته دوست داشت، رشته های 

لیز را با خرطومش برمی داشت، توی دهانش می گذاشت و ُهُلف می خورد.





او همه جور همسایه ای داشت. بعضی هایشان مو داشتند. بعضی ها نرم تن بودند. 

بعضی ِقل می خوردند. بعضی می پریدند. این وسط، یک عده هم کیسه های گودی 

داشتند و خیلی خیلی زورگو بودند. این ها کانگوروها بودند.



کانگوروها چپ و راست قانون تازه می گذاشتند.



قانون می گذاشتند که چه کسانی می توانند در دریا شنا کنند،

)فقط کانگوروها(

چه کسانی از باغ پروانه ها دیدن کنند،

)فقط کانگوروها(

چه کسانی حق دارند قانون بگذارند. 

)باز هم فقط کانگوروها(



فیل ماکارون و دوستانش می دانستند که این قانون ها عادالنه نیستند

اما به زبان نمی آوردند چون نمی خواستند به باغ وحش بیفتند.

این بود که به جای شناکردن، خودشان را با آب پاش خنک می کردند و

به جای رفتن به باغ پروانه ها با تماشای رقص شب پره ها زیر نور چراغ 

دلشان را خوش می کردند.

و به جای قانون گذاری برای هم پخت وپز می کردند.




