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ANG MGA BULAG AT ANG ELEPANTE
Mula sa Indostan ang anim na ginoo
Na may hilig at hangad na matuto.
Elepante ang nais nilang makita,
Bagaman bulag ang bawat isa,
Upang sa kanilang pag-oobserba
Mga isipan ay may ikatutuwa.
Ang unang ginoo sa sawimpalad ay nalaglag
Sa tagiliran ng elepante na matibay at matatag.
Siya’y sumigaw “Alam ko na, ‘di ako hangal,
Ang elepante ay tila pader na makapal!”
Ang ikalawang ginoo pangil ang nahawakan
At sinabi “Ano ba ‘tong aking kinagisnan?
Sa kinis at tulis, malinaw na para sa akin,
Ang elepante ay tila sibat na matalim!”
Ang ikatlong ginoo sa hayop ay lumapit.
Kanyang nakapâ at hinawakan nang mahigpit,
Ilong ng elepante na namimilipit.
Kaya ang bulag walang takot na nagbulalas,
“Ang elepante ay tila mahabang ahas!”
Ang ika-apat na ginoo ang kamay iniabot,
Tuhod ng elepante ang kanyang kinupkop.
“Kung tila ano ang hayop na ‘to, aking masasabi,
Ang elepante ay tila isang punong malaki!”
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Ang ika-limang ginoo malaking tainga ang nahipò.
“Kahit pinakabulag na tao alam ang kahawig nito.
Sa aking puna, hindi ka dapat sumuway,
Ang elepante ay tila malaking pamaypay!”
Ang ika-anim na ginoo bago pa man kumapâ,
Buntot na kumakampay kanyang nahalatâ.
“Alam ko na, ako’y hindi nagkukunwari,
Ang elepante ay tila makapal na tali!”
Kaya ang anim na ginoong mula sa Indostan
Ay malakas at matagal na nakipagtalunan.
Bawat isa ay may pag-aakala,
Malalakas ang kanilang paniniwala.
Bagaman lahat ay bahagyang nagwagi,
Ang totoo’y lahat ay nagkamali!
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