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Waldemar Bonsels

1881 yılında doğan Waldemar Bonsels, 
on yedi yaşında başlayarak çeşitli Avrupa 
ülkelerine, Hindistan’a, Mısır’a, Kuzey 
Amerika’ya yolculuklar yaptı. 1914-1916 
arası, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
savaş muhabiri olarak çalıştı. Hayvanları, 
bitkileri ve doğayı anlatan masalsı 
yazılarıyla büyük bir ün kazandı. 1952 
yılında ölen yazarın en büyük başarısı, 
dünyanın çeşitli dillerine çevrilen ve 
milyonlarca basılan ünlü çocuk romanı 
“Arı Maya” oldu.
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Küçük Maya, gözlerini açýp da peteðinden çýk    ma 

ya çabalarken yardýmýna koþan o görmüþ geçirmiþ 

arý     nýn adý Kassandra’ydý. Kovan halkýnca sayýlýp se      vi 

len biri. Maya’nýn doðduðu gün, diken üzerinde ya   

þanan günlerden biriydi. Kovandaki arýlarýn bir bö   

lümü baþkaldýrmýþtý, kraliçe de bu ayaklanmayý bir 

tür   lü bastýramýyordu.

Þimdi size baþýndan geçecek olaylarý bir bir anla

tacaðým: Yavru arýnýn bir yandan iri parlak gözlerini 

ku   rulayan Kassandra, bir yandan da onun o incecik 

kanatlarýna biçim vermeye çalýþýyordu. Koca arý ko 

va        nýnda korkunç bir uðultu vardý. Küçük Maya’ya or                             

talýk çok sýcak gelmiþti; bunu yanýndakine de 

söy                                    le    di.

Kassandra, Maya’ya kaygýyla baktý, ama bir kar  

þýlýk vermedi. Yavrucuðun bu kadar çabuk, 

Arı Maya
Doğduğu Kentten Kaçıyor
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eleþtire cek bir þey bulmasýna, doðrusu þaþýp kalmýþtý. 

Üste lik dediði de doðruydu. Gerçekten de sýcak ol

sun, kar   ga þalýk olsun, dayanýlýr gibi deðildi. Maya, 

önünden ge  çen, ardý arkasý kesilmeyen arýlarý görü

yordu. Öy le bir itiþip kakýþma ki sormayýn. Birbirinin 

üzeri ne týr manan mý istersiniz, kollarý kanatlarý 

birbirleri ne do lanýp olduklarý yerde ha babam dönüp 

duranlar mý!

Bir ara, kraliçe de oralardan geçti, Kassandra’yla 

Maya bir kenara itelendiler. Derken süsü püsü ye  rin

de, sevimli, genç bir arý, hemen onlarýn yardýmýna 

koþ                      tu. Maya’ya þöyle bir iþaret etti, sonra, arýlarýn el 

kol yerine kullandýklarý ön ayaklarýný, biraz sinirlice, 

göðsünün parlak tüylerine sürttü.

“Felaketin önü alýnamayacak,” dedi Kassandra’ 

ya. “Ýhtilalci oðullar, kentten ayrýlýyorlar. Yeni krali

çelerini seçtiler bile.”

Kassandra’nýn, genç arýya kulak astýðý yoktu. 

“Bi  ze yardým ettin, eksik olma,” bile dememiþti ona. 

Yaþlý arýnýn, delikanlýya hiç de iyi davranmadýðý, Ma 

ya’nýn gözünden kaçmamýþtý. Gene de bir þey sor

ma dý. Olaylar öylesine birbirini izliyordu ki, arada 

kay na    yýp gidebilirdi. Bir ara, n’olduysa oldu, ortalýðýn 

coþ kusu onu da sardý, Maya, uluorta, inceden bir 

vý  zýl  da dý.

“Ne oluyor sana?” dedi Kassandra. “Bunca gü  rül 

tü yetmiyor mu?”
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Maya’nýn výzýldamasýyla susmasý bir olmuþtu. 

Kas         sandra’ya sorgu dolu bakýþlarla baktý.

“Gelsene bu yana,” dedi beriki. “Gel de kafamýzý 

biraz toparlamaya çalýþalým.”

Maya’yý, o güzelim, pýrýl pýrýl, daha gün yüzü 

gör   memiþ, saydamlýðýna en küçük bir leke bile düþ

me miþ yumuþacýk kanatlarýndan tutup, bir kýyýya, bal 

dolu birkaç peteðin önüne doðru itti.

Maya, bir peteðe tutunarak ayakta durdu.

“Ne güzel, misler gibi kokuyor,” diyecek oldu.

Yaþlý arý, yeniden huysuzlandý:

“Beklemeyi öðrenmek gerek, küçük. Daha bu ilk                   

bahar, elimden senin gibi yüzlercesi geçti. Yüzler ce 

genç arýyý, petekten elime aldým, ben eðittim. Gel     ge

le   lim senin gibi arsýzýna, inan, hiç rastlamadým. Ola     

ðanüstü bir yaratýlýþýn var.”

Maya, kýzardý, minimini elinin iki parmaðýný að 

zýna sokarak, utana utana sordu:

“Olaðanüstü bir yaratýlýþ mý? Ne demek bu?”

Aklý, küçük arýnýn yaramazlýðýna takýlmýþ olan 

Kas  sandra, Maya’nýn sorusuna aldýrmadan,

“Yapmasan daha iyi olurdu!” diye haykýrdý. “Þim

di beni iyi dinle. Çünkü sana ayýracak pek zamaným 

yok. Yumurtalardan bir sürü yeni bebek çýktý. Bu kat

ta bana yardým eden tek kiþi Turka. Onun da iþi ba

þýndan aþkýn. Üstelik son günlerde kulaklarýnýn uðul

dadýðýndan yakýnýyor. Gel benimle!”
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Maya, söyleneni dinledi, kocaman kara gözlerini 

eðitmenine dikti.

Kassandra, derin bir iç geçirerek, “Genç bir arý

nýn uymasý gereken ilk kural þudur,” dedi. “Herkes, 

dü þünce ve davranýþ olarak öbürlerine benzemek, 

on   larýn iyiliðini düþünmek zorundadýr. Kendimizi bil   

dik bileli düzenlerin en iyisi olarak bunu belledik, 

bu düzeni uyguladýk. Devlet olarak mutluluðumuz 

bu temele dayanmaktadýr. Yarýn, sen de uçacaksýn. 

Da  ha yaþlý bir arý sana eþlik edecek. Baþlangýç ola

rak kýsa yerlere gidip gelmelisin, dönüþ yolunu bu 

la  bilmen için, geçtiðin yerlere iyi bak, gördüðünü iyi 

belle. Arkadaþýn yüzlerce çeþit kýr çiçeðini birbi rinden 

ayýrmayý öðretecek sana. En iyi bal hangi çi  çekte, 

hangi aðaçta vardýr, öðreneceksin. Çiçek ve aðaç tür

lerinin adlarýný ezbere bileceksin. Hiçbir arý bunu öð

renmekten kurtulamaz. Þimdiden ilk der  sini ezberle

yebilirsin: funda ile ýhlamur çiçeði. Söy   le bakalým.”

“Yapamayacaðým,” dedi Maya. “Korkunç zor. Da      

ha sonra olsa, olmaz mý?”

Yaþlý Kassandra’nýn gözleri fal taþý gibi açýldý, 

inat  la baþýný salladý. Ýçini çekerek,

“Sonunu kötü görüyorum,” dedi. “Baþýna gele

cekleri þimdiden görür gibiyim.”

“Demek ilerde, her gün, sabahtan akþama her 

gün bal toplayacaðým, öyle mi?”

Kassandra, bu kez derin bir iç geçirdi. Yavru 
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arý   yý, bir süre dertli dertli seyretti. Kendi yaþamýný 

dü  þündü. Baþtan sona çalýþmayla çabalamayla dolu 

gün     ler. Yeniden konuþmaya baþladýðýnda sesi baþka 

bir sesti, sevgi dolu bakýþlarla,

“Maya, yavrum,” dedi. “Güneþi tanýyacaksýn. Bü                                          

yük yemyeþil aðaçlar, çiçek dolu çayýrlar göreceksin. 

Gü  müþ renkli göller. Iþýl ýþýl çaðýldayan akarsular. 
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Ýn                                  sanoðlu, doðanýn yarattýðý en kusursuz, en üstün 

ya                             ratýktýr. Bütün bu birbirinden güzel þeylerin ara

sýn   da, uðraþýn giderek sevince dönüþecek. Bak, seni 

bekleyenler bunlar iþte, cancaðýzým benim, mutlu ol     

man için her þeyin tamam.”

“Öyle olsun,” dedi küçük Maya. “Benim de bir þey 

dediðim yok zaten.”

Kassandra, iyimserlikle gülümsedi. Nedenini bir 

türlü kestiremiyordu ama, þu Maya denen kü  çü                                        ðe, 

bu  güne kadar tatmadýðý, bunca zamandýr hiç  bir yav

ru arýya beslemediði, benzeri olmayan, ap ayrý bir 

sev     giyle baðlanmýþtý. Kuþkusuz, deminden beri ko

nu  þup durmasýnýn nedeni buydu. Bütün bu anlat týk

larýnýn, petekten yeni çýkan arýlara ilk aðýz da verilen 

öðütlerle uzaktan yakýndan bir ilgisi yoktu. Kassand

ra, küçük Maya’ya akla gelen her ko  nuda öðüt ver

miþ, dýþ dünyanýn türlü kötülüklerini anlatmak bir 

ya na, arý türünün baþ düþmanlarýnýn ad  larýný bile bir 

bir saymýþtý. Sözlerini baðlarken, in  sanoðlundan da 

konuþtu uzun uzun, öyle bir ko  nuþtu ki, an lat týk la rý, 

küçük arýnýn yüreðine, insan denen yaratýðý ta ný ma 

isteðinin tohumunu attý. Maya’cýðýn yüreðinde insan 

denen yaratýða karþý büyük bir sevgi doðdu.

Yaþlý arý, sözlerini son bir öðütle bitirdi:

“Karþýlaþacaðýn bütün böceklere karþý sevgi li, 

say        gý lý olacaksýn. Zamanla onlar hakkýnda, sana 
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an   lat  týk     larýmdan daha çok þeyler öðrenirsin ya, aman 

ken     dini eþekarýlarýyla yabanarýlarýndan kolla. Eþe k a         

rýlarý arýlarýn en kötüsüdür, bizim can düþma ný mýz  dýr. 

Yabanarýlarýna gelince, yararsýz bir arý soyudur, din 

iman tanýmayan bir haydut sürüsü. Kuþku suz on                      lar

dan daha güçlü, çok daha üstünüz. Ama iþte el     le rine 

bir fýrsat geçmeyegörsün, girdikleri yeri ta     lan etme

leri bir yana, ortada canlý da býrakmazlar. Ýð  ne ne ge

lince: Bak, onu ancak kendini saydýrmak, ken dini çok 

çok savunmak için kullanacaksýn. Sýcak kan lý bir hay

vaný, özellikle de insaný sokayým deme sa  kýn. Yanlýþý

ný canýnla ödersin. Çünkü, iðnen kýrýla rak soktuðu

nun derisinde kalýr. Diyeceðim, bu say dýk  larýmý, baþ

ka çýkar yolun olmadýkça, sakýn ha, sok  mayacaksýn. 

Di yelim, iðneni kullanmak zorunda kaldýn, bu durum

da yapacaðýný adam gibi yap, ölü me aldýrýþ etmeksi

zin, yiðitçe. Biz arýlar, tüm dünyaya yayýlmýþ ünü

müzü, kazandýðýmýz saygýyý, iþte bu yü  rekliliðimize, 

aklýmýza borçluyuz. Þimdi, Ma   yacý ðým, vedalaþma 

za maný geldi. Yaþamýnda mutlu ol, kraliçene ve 

halkýna her zaman baðlý kal!”

Küçük arý, baþýný eðdi, yaþlý eðitmenine sarýlarak 

onu öptü. Sonra, sevinçli bir bekleyiþin heyecanýyla 

yattý. Yattý ya, güneþi, gökyüzünü, çiçekleri, uçsuz 

bu   caksýz bir dünyanýn gizlerini saklayan yepyeni bir 

gün, bir türlü aklýndan çýkmýyordu; ertesi günün he

ye canýndan uyuyamýyordu.
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Bu arada, kovanda düzen yeniden kurulmuþtu. 

Genç arýlarýn büyük bir bölümü, yeni bir devlet kur

mak için kentten ayrýlmýþlardý. Oðul sürülerinin gü 

neþ altýndaki uðultularý uzun süre kesilmek bilmedi. 

Doðrusu, genç arýlar, kraliçeye bir düþmanlýklarý ol

du ðundan, ona boyun eðmek istemediklerinden yap

mamýþlardý bunu. Kovan halký giderek öylesine art

mýþtý ki, kent tüm arýlarýný barýndýramayacak du  ru  ma 

girmiþti. Üstelik kýþ boyu, hepsini beslemeye yetecek 

kadar bal da biriktirilmemiþti. Çünkü, yaz aylarýnda 

toplanan balýn bir kýsmý insanlara verilir di. Öteden 

beri süregelen gelenek buydu. Bala kar       þý lýk insanlar 

da onlarýn rahatlarýný, ülkenin esenliðini saðlýyor, ko

vaný kýþýn soðuðuna karþý koruyorlardý.

Ertesi sabah Maya, yattýðý yerden, sevinç dolu bir 

çaðrý duydu:

“Güneþ doðdu!”

Hemen yerinden fýrladý, bir bal taþýyýcýsýnýn ya 

nýna koþtu.

“Hadi bakalým,” dedi beriki, içtenlikle, “birlikte 

uçalým.”

Kapýda, nöbetçiler ikisini de durdurdular. Büyük 

bir kalabalýk birikmiþti. Bekçilerden biri, Maya’ya pa

rolayý söyledi, bu parolayý bellemeyen arý, ülkesine 

geri dönemezdi.

“Parolayý aklýnda iyi tut. Ýlk çýkýþýn da hayýrlý 

uðurlu olsun!”
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Yavru arý, kapýdan çýkar çýkmaz gözlerini yum      

mak zorunda kaldý. Bir ýþýk denizine dalmýþtý san ki. 

Göz kamaþtýran bir altýn ve yeþil karýþýmý... Sým sý cak, 

pýrýl pýrýl, coþkulu. Maya, mutluluktan, nerede ol   du

ðunu þaþýrdý bir an.

“Olacak þey deðil,” dedi arkadaþýna. “Bütün bun

larýn içinden uçup geçeceðiz desene.”

“Öyle,” dedi beriki. “Haydi bakalým, yollan!”

Ýþte o zaman Maya, küçücük baþýný dikti, o gü   

ze   lim pýrýl pýrýl kanatlarýný çýrptý. Kanatlarýný çýrp  ma

sýyla, üzerine konduðu tahtanýn, ayaklarýnýn altýndan 

çekilmesi bir olmuþtu. Birden, altýndaki çayýrýn ka 

yarak gerilerde kaldýðýný, ötelerdeki o koca yeþil kub     

belerin üzerine üzerine geldiklerini gördü. Gözle ri 

parlýyor, yüreði dolup taþýyordu.

“Uçuyorum ben!” diye haykýrdý. “Olsa olsa bu  dur 

uçmak. Uçmak, bundan baþka ne olabilir ki. Ne ka

dar, ne kadar hoþ!”

Maya’nýn yanı başında, uçmakta oldukça zorluk 

çeken taþýyýcý arý,

“Evet,” dedi. “Uçuyorsun. Þimdi, ýhlamurlara, þu 

þatodaki bizim ýhlamurlara yöneleceðiz. Hem ora  dan 

bakýnca bizim kentin nerelere düþtüðünü de iyi ce 

an layabilirsin. Ama, biliyor musun Maya, çok hýz lý 

uçu  yorsun.”

“Daha da hýzlý uçabilmeyi ne kadar isterdim,” de     

di küçük arý. “Ah, þu güneþin kokusuna bak, ne hoþ!”
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“O koku güneþten deðil, çiçeðe durmuþ aðaç   lar 

dan geliyor,” dedi iþçi arý, soluk soluða. “Kuzum ya

vaþ uç biraz! Yetiþemiyorum, hem ben yetiþemiyo

rum, hem de sen saðýna soluna bakmadan öyle alýp 

ba þýný gi  dersen, nasýl dönersin, ha? Yolunu nasýl 

bu lur sun?”

Gelgelelim küçük Maya’nýn bu sözleri duyduðu 

yoktu. Yayýndan fýrlamýþ bir oktu sanki. Iþýl ýþýl, yem

yeþil bir ýþýk denizinde, giderek büyüyen sonsuz bir 

aydýnlýða doðru kayýp gidiyordu. Renk renk çi çek l er 

ona sesleniyor, pýrýltýlý sessiz uzaklýklar onu ken di

lerine doðru çekiyor, mavi gökyüzü bile bu ilk uçuþu 

candan kutluyormuþ gibi geliyordu Maya’ya. “Bugün

den daha güzel bir gün olur mu acaba?” diye ge çi

riyordu içinden. “Güneþten baþka bir þey sakýn aklýmý 

çelmemeli, geri dönmemeliyim.”

Aþaðýsýnda, alacalý bulacalý görüntüler birbirini 

iz liyordu. Issýz, alabildiðine uzanan bir çayýr, ýþýðýn 

için de aðýr aðýr kayýp gidiyordu. “Güneþ, altýndan ol 

malý,” diye düþündü küçük Maya.

Kiraz aðaçlarý, leylaklar, alýçlar arasýnda, sanki 

ger çek çiçek bulutlarý altýnda dinleniyormuþ gibi gö 

rünen bir bahçenin üzerine geldiðinde, Maya, ar  týk 

gü   cünün kalmadýðýný anladý. Kendini býraktý. Kýrmý zý 

lalelerin arasýndaydý þimdi; hemen bu kocaman çi  

çeklerin birine kondu, taçyapraklarýna sýký sýký tu  tun

du, derin bir iç geçirdi. Sonra, bu yanardöner, ýþýl ýþýl 
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yapraklarýn üzerinden, mavi göðün parlaklýðýný 

sey retti.

“Burada dýþarda, uçsuz bucaksýz dünyada yaþa

mak, arýlarýn o karanlýk kentinde yaþamaktan bin kez 

daha güzel,” diye içini çekti. “Bundan böyle bal ta   þý

mak, balmumu hazýrlamak için, oraya dönmem ar  týk. 

Dönersem adam deðilim. Ben, çiçekli dünyayý gör  

mek, o dünyada dolaþmak istiyorum. Öteki arý lar la 

benzer bir yaným var mý sanki benim. Bir kez be nim 

yüreðim sevinç için, heyecan için yaratýlmýþ, ben se

rüven için yaratýlmýþým. Tehlikeymiþ, výzgelir bana. 

Bir kez gücüm kuvvetim yerinde, yürekliyim de. Son

ra, ya iðnem?”

Gururla, sevinçle güldü, sonra lalenin tam göbe

ðinden koca bir yudum özsuyu emdi.

“Nefis,” diye düþündü. “Yaþamak gerçekten hoþ 

þeymiþ.”

Aaah, Mayacýk, kendini bekleyen bunca güçlüðü, 

bin bir tehlikeyi önceden kestirebilseydi, bu kararý 

ver  mek için, kuþkusuz, uzun boylu düþünürdü. Ama 

iþ te zavallýnýn hiçbir þeyden haberi yoktu, onun için 

kararý karardý. Çok geçmeden, yorgunluktan göz le ri 

kapandý. Uyandýðýnda, güneþ batmýþ, ký  rý bir ala ca

karanlýk bastýrmýþtý. Mayacýðýn yüreði, ne de olsa 

kor kuyla biraz çarptý. Geceyi karþýlamaya ha    zýrlanan 

çiçeðin, kapanmaya yüz tutmuþ taçyap rak  larýnýn ara

sýndan sýyrýldý. Yýllanmýþ bir aðacýn ta tepesindeki 



W
al

de
m

ar
 B

on
se

ls
   

A
RI

 M
A

YA

19

koskocaman bir yapraðýn altýna büzüldü. Yeniden 

uyu maya hazýrlanýrken, güvenle, kendi kendine, “Da

ha iþin baþýnda korkuya kapýlmak istemiyorum,” de

di. “Güneþ nasýlsa yeniden doðacak. Bu kesin. Kas

sandra söylemiþti. Þimdi, en iyisi uyumak.” 
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Küçük Maya uyandý ðýnda, gün çoktan aðarmýþtý. 

Kocaman yeþil yapraðýn al  týnda oldukça üþüdüðünü 

anladý. Kýpýrdanmaya ça    lýþtý, zar zor hareket edebil

di. Yapraðýn incecik kýv rým  larýndan birine sýký sýký 

tutunarak, kanatlarýný yu  muþatýp üzerine biriken 

toz lardan arýnmak için, þöy  le bir silkindi. Sonra, sarý 

saçlarýný sývazlayarak, par  lak iri gözlerini ovuþturdu. 

Dikkatli dikkatli yap ra   ðýn kenarýna doðru yürüdü, 

çevresine bakýndý.

Sabah güneþinin parýltýsý, güzelliði, gözlerini ka 

maþtýrmýþtý. Üstteki yapraklar altýndanmýþ gibi pa 

rýl dýyordu; bulunduðu yerse, daha gölgeydi, serindi.

“Hey güzelim dünya,” diye düþündü Maya. “Ne 

güzellik bu.”

Bir gün önce görüp geçirdikleri, atlattýðý tehlike

ler, gördüðü bin bir güzellik, yavaþ yavaþ da olsa 

Peppi’nin Pembe Evi
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ak    lý    na gelmeye baþlamýþtý. Gelgelelim kovana dönme 

meye kararlýydý. Kassandra’yý anýmsadýðýnda, yü  re  ði 

küt küt atýyordu. Ama artýk Kassandra’nýn onu bul  

masý olacak þey deðildi. Hayýr efendim, gün bo   yu git 

gel, kovana bal taþý, bal taþýmadýðýn za  man  lar otur 

balmumu hazýrla, hayýr, kesin olarak yap  ma ya caktý 

bunlarý. Özgür olmak, mutlu olmak is  tiyordu. Ya  þa

mýn kendi gönlünce tadýný çýkarmak. Ama, ba  þý na ge

lecekler varmýþ, olsun varsýn. Küçük Maya, iþ  te böyle 

iþi hafiften alýyordu. Yani, baþýna gelecekler hakkýn da 

kesin bir düþüncesi yoktu.

Ötelerde, uzakta güneþin altýnda, kýrmýzý pýrýl pý   

rýl bir þey gözüne iliþti. Maya bu parlak ýþýða ba   kar

ken, birden sabýrsýzlandý. Açlýktan da içi kazýnýyordu. 

Saklandýðý yerden korkusuzca çýktý, neþeli bir vý  zýl

týy la, kendini, dupduru havaya, sýcacýk ýþýða býraktý. 

Ace le etmeksizin, kendini çaðýrýr gibi duran kan kýr

mý   zý parýltýya yöneldi. Kýrmýzýya yaklaþtýkça, genzine 

hoþ bir koku doluyordu. Bir ara baþý döner gibi ol  du, 

neyse, zar zor koskocaman kýrmýzý çiçeðe ulaþ tý. En 

yakýnýndaki þiþkince bir taçyapraðýný gözüne kes tirdi, 

üzerine kondu. Maya üzerine konunca çi  çek hafifçe 

sallandý. Maya, hemen hemen kendi bü  yük  lüðünde, 

gökkuþaðýnýn tüm renklerini yansýtan, ýþýklý, saydam 

bir topun üzerine yuvarlanýverdi. Bu göz alýcý, gü

zelim gümüþ topa bayýlmýþtý Maya, ba  yýl mýþtý ya, bir 

yandan da korkudan ödü kopmuþtu. Say dam top, 
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yu varlandý yuvarlandý, taçyapraklarýn ucun   dan, gü

neþin içine atladý ve otlarýn arasýna düþ tü.

Maya, o caným topun yere düþer düþmez binler

ce minnacýk inciye dönüþtüðünü görünce þaþkýn bir 

çýðlýk attý. Öyle ama, bu kez de otlar, sanki, kývýl cým

larla donatýlmýþtý, titrek damlacýklar, çimenlerin sap

larý boyunca ýþýldayarak kayýp gidiyorlardý.

Ýþte o zaman Maya, az önce gördüðü þeyin, nem li 

gece boyunca çiçeðin göbeðinde birikmiþ koskoca

man bir su damlasý olduðunu anladý.

Arkasýna dönünce bir de ne görsün: Kara kabuk

lu, iç kanatlarý koyuca bir gübreböceði oturup durmu

yor mu? Böcek, Maya’dan biraz daha küçüktü, ama 

büyük bir güven içinde oturuyordu yerinde, ba   kýþlarý 

aðýrbaþlýydý, düþmanca deðil.

Maya, böceði saygýyla selamladý.

“Yoksa top sizin miydi?” diye sordu.

Gübreböceðinin karþýlýk vermediðini görünce, 

da     ha bir açýklama gereðini duydu:

“Ýnanýn efendim, düþürdüðüme ben de çok 

üzül düm.”

“Çiy damlasýný mý söylemek istiyorsunuz yok sa?” 

diye soran gübreböceði, gülümsüyordu ya, bi   raz yu

kardan alýr gibi bir hali vardý. “Yok caným, üz  me  yin 

ken dinizi. Ben nasýlsa suyumu içmiþtim, ka  rým  sa, 

böb  reklerinden biraz rahatsýz, su içmiyor. Ku    zum, 

bu  raya ne yapmaya geldiniz?”
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Maya, sorulana karþýlýk vereceði yerde,

“Bu güzelim çiçek ne çiçeði acaba?” diye sordu. 

“Adý ný söylemek zahmetinde bulunur musunuz?”

Kassandra’nýn öðütlerini unutmuyor, karþýsýnda

ki  ne gereken saygýyý gösteriyordu.

Gübreböceði, parlak kaygan baþýný kabuðunun 

içi ne çekmiþti. Öylesine zorlanmadan yapmýþtý ki bu    

nu, baþýný böyle rahatlýkla sokup çýkarabildiðine gö 

re, kabuðunun içinde adamakýllý yer olmalý, diye dü

þündü Maya.

Maya’nýn böyle hiçbir þeyden haberi olmamasý, 

bö  ceði eðlendirmiþti. Arsýz bir gülüþle,

“Daha dün doðdun, anlaþýlan,” dedi.

Maya, nedense bu böcekten hoþlanmamýþtý. Gö    

rü  nüþünde bir bayaðýlýk vardý. Arýlar daha seçkin olu 

yorlardý doðrusu, karþýlarýndakine nasýl davrana cak

larýný biliyorlardý. Ama, böcek de öyle kötü yü  rek      li 

bi ri deðildi. Maya’nýn yanaklarýnýn hafifçe ký  zar  dýðýný 

görünce, hemen toparlandý.

“Bu çiçeðin adý güldür,” dedi. “Dört gün önce bu  

raya taþýndýk. Bize dua etsin. O kadar güzel baký yo

ruz ki ona, dört gün içinde iyice serpildi, geliþti. Þöyle 

buyurmaz mýsýnýz?”

Maya bir an durakladý, ama kuþkusunu hemen 

ye   nerek biriki adým attý. Böcek, küçük bir yapraðý 

þöy  le araladý, yan yana, bölmeleri açýk kýrmýzý, misler 

gibi kokan odacýklarda gezinmeye baþladýlar.
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