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O harfiyle biter adı,
Ne tiyatro ne lavabo,
Ne vazo ne piyano.
Bil bakalım nedir o?

Kimdir o, ah bir bilsen,
Onun adı Ayıcık Bobbo.
Çok severim onu ben.

Ormanda yaşar,
Düşünür ve akıl yorar.
Kürkü vardır kıvırcık,
Meraklıdır da azıcık.

Onun adı Bobbo,
Çok sevdiğimiz bir ayıcık.

Bobbo’nun
Şiiri
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O harfiyle biter adı,
Ne mayo ne palyaço,
Ne banyo ne eskimo.
Bil bakalım nedir o?

Kimdir o, ah bir bilsen,
Onun adı Ayıcık Bobbo.
Çok severim onu ben.

Ormanda yaşar,
Hep düşünür, akıl yorar.

Kürkü vardır kıvırcık,
Meraklıdır da azıcık.

Onun adı Bobbo,
Çok sevdiğimiz bir ayıcık.

Bobbo ile
Gölgesi

Bobbo kahverengi bir ayıcıktı. 
Bazen, kar yağdığında, beyaz bir ayıcık 
gibi görünürdü. Bazen de çamurda 
yuvarlanırdı ve o zaman siyah bir 

ayıcığa benzerdi. Fakat 
karlar eridiğinde ya da üstüne 
başına bulaşan çamur kuruyup 
döküldüğünde aslında kahverengi bir 
ayıcık olduğunu herkes görürdü.

Bobbo da dünyadaki tüm diğer 
ayıcıklar gibiydi. Onlardan tek farkı, 
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Soğuk kış aylarında yuvanın girişini dallarla, 
taş ve toprakla kapatan üç ayı, içeride 
sıcacık bir uykuya dalarlardı.

Yeniden ilkbahar geldiğinde, karlar 
eriyip de topraktan çimenler fışkırdığında 
ve ağaçlar tomurcuklandığında üç ayı yuvadan 
çıkarlardı. 

Anne Ayı ve Baba Ayı ormanda yiyecek 
aramaya giderlerdi. Bobbo onların dönmesini 
beklerken yuvanın yakınlarında oyun oynardı.

Bobbo’nun bir gölgesi vardı, ama bundan 
haberi yoktu. Doğduğundan beri, gölgesi onunla 
birlikte hareket ediyordu. Ama Bobbo onu fark 
etmemişti bile.

Bobbo bir sabah, uyandıktan sonra, kocaman 
bir kayanın yanında durdu. Güneş daha 
gökyüzünde yükselmemişti. Bobbo bir anda 
gölgesini gördü. Açık renkli kayanın üzerindeki 
gölgesi karanlık ve hareketsizdi. 

“Kimsin sen?” diye sordu merakla.

kürküydü: Onun kürkü diğerlerininkinden birazcık 
daha kıvırcık ve kızılımsıydı çünkü. 

Bobbo yemyeşil bir tepenin yamacındaki 
kocaman bir ormanda yaşardı. Yuvası, az ışık 
alan, gölge bir mağaraydı. Annesi ve babası, yani 
Anne Ayı ve Baba Ayı da onunla birlikteydiler. 
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Gölge yanıt vermedi.
“Hey! Sen! Kimsin sen?” diye yineledi 

Bobbo.
Gölge sessiz kaldı.
Bobbo sustu ve düşündü. Sonra gölgeye doğru 

bir adım attı ve gölge biraz büyüdü. Bobbo ürküp 
geriye sıçradı. Gölge de eski haline döndü.

“Neden konuşmuyorsun?” diye sordu 
Bobbo. 

Gölge hiçbir şey söylemedi.
Bobbo, “Belki de kayanın üzerindeki şey 

konuşmayı bilmiyordur,” diye düşündü. 
Bir süre hareketsiz kalıp ona baktı. Kayanın 

üzerindeki gölge de kendisi gibi hareketsizdi.
Bobbo yana doğru bir adım atınca 

gölge de hareket etti.
“Konuşmayı bilmiyor, ama hareket 

ediyor,” diye düşündü Bobbo.
Gölgeye bakarken bir yandan da 

düşünüyordu.








