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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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Bobbo,  
Tilki ile Ay

Ayıcık Bobbo, bir akşam Ay’ı gördü.
Aslında Ay hep oradaydı. Yukarıda, 

gökyüzündeydi. Ama o zamana dek Bobbo başını 
hiç yukarıya kaldırmamıştı, çünkü yerde olanları 
çok merak ediyordu.

Oysa o akşam, yuvasına dönerken ışıltılı bir 

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.
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“Evet, sarı olandan çok 
daha lezzetli hem de!” dedi 

Tilki.
“Mmm!” dedi Bobbo. Balı 

öyle çok severdi ki. Anne Ayı ya 
da Baba Ayı eve ne zaman bal getirse 

Bobbo çok mutlu olurdu. Sarı baldan daha da 
lezzetliyse, kim bilir ne kadar nefisti şu beyaz bal…

hilal Bobbo’nun dikkatini çekti. Büyümekte olan 
Ay’dı bu.

Bobbo kendi kendine “Bu da neyin nesi?” diye 
sordu. “Yuvaya dönünce anneme ya da babama 
sorayım.”

Ama yuvasına dönmeden önce Tilki 
Zunilla’ya rastladı. Bobbo ve Zunilla biraz 
konuştular.

“Zunilla, şu yukarıdaki şey ne?” 
diye sordu Bobbo, burnunu gökyüzüne 

kaldırarak.
“Bilmiyor musun?” diye sordu Tilki.
“Hayır, bilmiyorum,” diye yanıtladı Bobbo.
“Bir dilim beyaz bal peteği!” dedi Tilki.
“Beyaz bal peteği mi?” diye tekrarladı Bobbo.
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dedi neşeyle ağzını şapırdatarak. Sonra hemen 
Ay’ın alçalmakta olduğu noktaya doğru yürümeye 
başladı. O sırada Tilki Zunilla sırtüstü yatmış, 
karnını tuta tuta gülüyordu.

Bobbo yürüdü, yürüdü. Hava gitgide daha 
karanlık oluyordu. Oysa Ay, öncekinden daha 
alçakta olsa da, hâlâ gökyüzündeydi. 

Bobbo bal yemeyi seviyordu ama karanlık 
ormanda yalnız başına olmayı sevmiyordu. Beyaz 
balın kokusunu almak için burnunu havaya 
kaldırdı ama hiç koku alamadı.

Vazgeçip yuvasına döndü.
“Neden bu kadar geç döndün, Bobbo?” diye 

sordu Baba Ayı onu görünce.

Bobbo başını kaldırıp Ay’a baktı ve ağzının 
sulandığını hissetti.

“Onu nasıl alabileceğini biliyor musun, Bobbo?” 
diye fısıldadı Zunilla. O kadar eğleniyordu ki 
bıyıkları titriyordu.

“Hayır, bilmiyorum Zunilla, nasıl?”
“Yere indiği noktaya gideceksin ve onu 

alacaksın!” dedi Tilki.
Bobbo Ay’a baktı. Biraz 

öncekinden daha alçakta 
olduğunu fark etti. Ağaçların 
tepesine yaklaşmış gibiydi.

“Teşekkürler Zunilla!” 



12 13

“Anne Kardinal yuvasını 
onarıyordu, ona yardım ettim,” dedi 
Bobbo. “Yuvası sert rüzgâr yüzünden 
dağılmış da…”

Ertesi akşam Bobbo gökyüzünde biraz daha 
büyümüş olan Ay’ı görür görmez, yere 
dokunduğu noktaya ulaşmak için hemen 
koşmaya başladı. Ama ne kadar koşarsa 
koşsun Ay hep uzakta, ağaçların ve 
tepelerin ardındaydı.

Bobbo yuvaya döndüğünde neredeyse 
gece olmuştu. Anne Ayı ile Baba Ayı onu 
bekliyorlardı.

“Neden bu kadar geç dönüyorsun?” diye sordu 
Anne Ayı ona bakıp.

“Bella’yla oynamaya dalmışım, havanın 
karardığını fark etmedim,” diye yanıtladı Bobbo.

Annesi ve babası Bobbo’nun yuvadan 
uzaklaşmasını istemiyorlardı.

Ertesi gün Bobbo  gökyüzüne baktı, beyaz bal 
peteğini görmeye çalışıyordu.

Akşam olduktan bir süre sonra onu tekrar 
gördü, bir gün öncekinden daha büyüktü.

“Hemen yola çıkarsam yere dokunduğu 
noktaya ulaşabilirim,” diye düşündü Bobbo.

Yürüdü, yürüdü. Gökyüzü karardı ve yıldızlar 
belirdi. Ay alçalıyordu ama hep uzaktaydı.

“Yola erken çıkıp daha hızlı koşmalıydım!” diye 
düşündü Bobbo ve geri döndü.

“Neden hep geç dönüyorsun?” diye sordu Anne 
Ayı.
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Bobbo bu defa ona inanmayacaklarını 
anlamıştı. Tilkiyle karşılaşmasını, ona Ay’ı 
sormasını, her şeyi bir bir anlattı.

Sonunda Baba Ayı yuvadan çıktı ve Bobbo’ya 
onu takip etmesini işaret etti.

Dışarıya çıktıklarında Baba Ayı yere oturdu 
ve başını gökyüzüne kaldırdı. Bobbo da yanına 
oturup aynısını yaptı.

Sessizce yıldızlara baktılar. Bobbo arada bir 
babasına döndüyordu, ama Baba Ayı yıldızlara 
bakıyor ve susuyordu.

“Yukarıdaki şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz 
Bobbo,” dedi sonunda Baba Ayı alçak sesle. 








