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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’nun
Kıvırcık Kürkü

Bobbo’nun kürkü, hatırlayacağımız gibi, 
diğer ayıların kürkünden birazcık daha kıvırcıktı. 
Tüylerinin kıvırcık olması onu hiç rahatsız 
etmiyordu. Onu rahatsız eden bununla alay 
edilmesiydi.

“Merhaba Kıvırcık!” diye  selamlıyordu onu 
daldaki alaycı sincap.

“Kürküne ne oldu ayıcık? Yoksa sana kızgın 
mı?” diye sesleniyordu dalgacı bir şahin alçaktan 
uçarak.

Bu sözlere canı sıkılan ve birazcık alınan Bobbo 
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Sık sık dereye gidip su yüzeyindeki yansımasına 
bakıyor, kıvırcık kürkünün hiç de güzel olmadığını 
düşünüyordu.

Ve çevresindeki hayvanlar onunla alay etmeye 
devam ediyordu.

Bobbo bir gün bu sorunundan Kirpi İspi’ye 
bahsetti. İspi’nin yuvası onunkine yakındı.

“İstersen sana yardımcı olabilirim,” dedi İspi. 
Nazik bir kirpiydi.

“Peki ama nasıl?” diye sordu Bobbo.
“Seni her gün bir güzel tarayacağım,” dedi İspi. 

“Belki o zaman tüylerinin kıvırcıklığı yavaş yavaş 
düzleşir.”

Hemen işe koyuldular. Bobbo her sabah İspi’ye 
gidiyor, boylu boyunca yere uzanıyor, kirpi de 
sırtındaki okları onun kürküne sürtüyordu.

Bobbo gıdıklandığını hissediyor ve ara sıra 
kıkırdıyordu. Ama çok gülmüyordu, çünkü bu bir 
oyun değildi.

Ama tüm bu gıdıklayıcı taramaların sonunda 

bir çare bulmak için düşünmeye başladı.
“Anneciğim, ben kürkümü değiştirmek 

istiyorum,” dedi bir gün Anne Ayı’ya.
Anne Ayı şaşırdı.
“Neden Bobbo?” diye sordu.
Bobbo ona nedenini açıkladı.
“O sersemleri 

umursama Bobbo,” dedi 
Anne Ayı. “Kürkün çok 
güzel.”

Bobbo ikna olmamıştı.



sonra yine dert etmeye başladı. Çünkü onunla 
dalga geçmeye devam ediyorlardı.

“Hey Bobbo, sen doğduğunda rüzgâr ters 
yönden esiyormuş galiba,” diye alay ediyordu dere 
kenarındaki bir kurbağa.

Bir gün Bobbo bu sorunundan Nuf adında bir 
rakuna bahsetti. Nuf gıcık bir tipti ama Bobbo 
bunu bilmiyordu.

Nuf onu dinledikten sonra, “Ben tüylerini 
düzleştirmeye  yarayacak bir yol biliyorum,” dedi.

“Gerçekten mi?” dedi Bobbo.
“Elbette. İstersen yarın sana öğretirim.”
Sonraki gün Bobbo Nuf’un ona gösterdiği yere 

gitti.

tüyleri yine kıvır kıvır oluyordu.
Birkaç gün sonra İspi,  “Belki de seni daha 

güçlü taramalıyım,” dedi. “Ne dersin?” 
“Tamam,” dedi Bobbo.
Bunun üzerine, İspi sırtını Bobbo’nun kürküne 

dayayıp bir o yana  bir bu yana sürtmeye başladı.
“Ayy, ayy, ayy!” diyordu Bobbo kısık bir 

sesle. Bu defa canı yanıyordu fakat dayanmaya 
kararlıydı.

Bir hafta süren can yakıcı taramaların sonunda 
ne yazık ki tüyleri hâlâ kıvır kıvırdı. Bobbo yardımı 
için İspi’ye teşekkür etti ve bu işten vazgeçti.

Bir süre, kürkünün kıvırcıklığını düşünmedi ama 

11








