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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
Yumurta

Günlerden bir gün, Bobbo bol yapraklı, 
kocaman bir ağacın dibini eşelerken tuhaf bir şeye 
rastladı. Yeşilli siyahlı minik bir taşa benziyordu; 
ama bu şey taştan daha kaygan ve yuvarlaktı.
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kaldırıp yukarıya baktı. Ağacın 
en alçak dalına kanatları yer 
yer kırmızı renkli, kahverengi 
tüylü bir kuş konmuştu.

“Sen kimsin?” diye sordu 
Bobbo.

“Ben Anne Kardinal kuşuyum, ya sen?”
“Benim adım Bobbo.”
“Bak Bobbo, bu yumurtayı iki gün önce ben 

yumurtladım,” dedi anne kuş. “Dün gece şiddetli 
bir rüzgâr esip yuvamı savurunca yumurtam 
aşağıya düştü.”

Bobbo yumurtanın ne olduğunu bilmiyordu. 
Kuşların nasıl doğduğundan da haberi yoktu.

“Yumurta nedir?” diye sordu.
Bunun üzerine anne kuş tünediği daldan 

aşağıya uçtu, ayıcığın karşısına kondu ve sabırla 
açıklamaya başladı:

“Yumurtam düştüğü için artık üstünde 

Bobbo onu yerinden dikkatlice oynatırken iki 
özelliğini daha fark etti: taştan daha hafifti ve 
taştan daha kolay yuvarlanıyordu.

Burnunu yaklaştırınca kokusunun da taşınkine 
benzemediğini anladı: Bu şeyin tuhaf bir kokusu 

vardı. O güne dek hiç duymadığı bir koku. Canlı 
bir şey gibi kokuyordu.

Bu tuhaf şey ayıcığın hoşuna gitmişti, 
onu meraklandırmıştı. İlginç bir 

şeydi.
Bobbo onu alıp 

yuvasına götürmeyi 
düşündü.

Tam harekete 
geçmişti ki yukarıdan 
bir ses duydu: 
“Ayıcık, lütfen onu 
buradan götürme!”

Bobbo başını 
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“Ama ya ben 
ağaca tırmanırken 
yumurta düşerse?”

“Doğru ya,” dedi 
anne kuş, sıçramayı kesip.

“Büyük bir risk bu...”
Sessizce tekrar düşünmeye koyuldular.
“Aklıma bir fikir geldi,” dedi Bobbo.
“Ne fikri?” diye sordu anne kuş.
“Ben yumurtanın üstünde kuluçkaya 

oturabilirim,” dedi ayıcık.
Anne Kardinal kuşunun gagası şaşkınlıktan açık 

kalmıştı.

kuluçkaya oturamam,” dedi sonra. “Onu 
tekrar yukarıya da taşıyamam.”

“Neden üstünde kuluçkaya 
oturamazsın?” diye sordu Bobbo.

“Çünkü yuvamda iki yumurtam 
daha var, bunun üstüne oturmak için onları terk 
edemem,” dedi anne kuş üzgün bir sesle.

Bobbo bir an düşündü.
Sadece bu değil, başka sorunlar da vardı.
Mesela yumurtayı başka birinin bulması çok 

tehlikeli olabilirdi. Gece gündüz etrafta dolaşan 
birçok hayvan vardı.

Ayıcık düşündü taşındı ve sonunda, “Onu 
yuvaya götürmeyi deneyebilirim,” dedi.

Anne Kardinal kuşu mutlulukla sıçradı.
“Ne iyi olur Bobbo! Hem de çok iyi olur!”
Bobbo tam yumurtayı almak üzereydi ki durdu.
“Ama... Ama...” dedi.
“Ama ne?” diye sordu anne kuş.
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yumurtayla aynı büyüklükte bir taşın üstünde aynı 
pozu aldı.

Bir süre hareketsiz kaldılar. Sonra Bobbo, 
“Ama...” dedi.

“Ama ne Bobbo?”
“Yumurta taştan farklı, ya onu ezersem?”
“Ben sana şimdi öğreteceğim,” dedi Anne 

Kardinal.
“Ben yumurta olayım, sen de üstümde 

kuluçkaya otur.”
Bobbo, Anne Kardinal’in üstüne yerleşti.
“Böyle iyi mi?” diye sordu.
“İyi,” dedi anne kuş.
“Peki ya böyle?”
“İyi.”
Anne kuş arada bir “Ah!” deyince Bobbo nasıl 

durması ve nasıl durmaması gerektiğini anlıyordu.
Bir süre sonra Bobbo kuluçkaya oturmayı artık 

Hemen sonra, “Neden olmasın!” diye 
haykırdı. “Her gün iki saatliğine gelip kuluçkaya 
oturabilirsin, ben de o sırada yuvadaki 
yumurtalarımın üstünde otururum.”

“Burada olmadığım zamanlarda da yumurtayı 
bir deliğe saklarız, kimsenin bulamayacağı bir 
yere,” dedi Bobbo.

“Çok iyi fikir! Çok iyi!” diye cıvıldadı Anne 
Kardinal.

“Ama...” dedi Bobbo.
“Ama ne?”
“Ama ben kuluçkaya nasıl oturulur bilmiyorum 

ki.”
“Ben sana öğretirim!” dedi anne kuş.
Anne Kardinal yumurtanın üstüne sessizce 

yerleşti. Bobbo da onun karşısına geçip 








