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Boncuklu Kolye

“Oynamaya mı geldin?” dedi Jip.
“Evet,” dedi Janneke.
“Dışarıya çıkıp koşalım mı?”
“Hayır,” dedi Janneke. “Ben kolye yapacağım.”
“Nasıl peki?” diye sordu Jip.
“Bak,” dedi Janneke yanında getirdiği kutuyu Jip’e 

uzatarak. Kutunun içinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi 
renkli bir sürü minik boncuk vardı. 

Janneke kanepeye oturup boncuk dizmeye başladı.
Jip de yanına oturup onun boncukları nasıl dizdiğine 

baktı.
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“İşte böyle,” dedi Janneke işi bittiğinde. Çok güzel bir 
kolye yapmıştı. 

“İster misin?” dedi Janneke kolyeyi Jip’e uzatarak.
“İsterim,” dedi Jip ve kolyeyi alıp boynuna taktı.
Sonra Janneke kedi ve Takkie için de birer kolye yapıp 

boyunlarına taktı. İkisine de çok yakıştı.
“Şimdi de kendim için bir tane yapacağım,” dedi 

Janneke.
“Hadi koşalım,” dedi Jip. Canı sıkılmaya başlamıştı. 

Bütün gün Janneke’nin boncuk dizişini seyredecek hali 
yoktu.

Ama Janneke koşmak istemedi. O sadece boncuk diz-
mek istiyordu.

Jip homurdanmaya başladı. Canı gerçekten çok sı-
kılmıştı. Janneke’ye fark ettirmeden kutudaki boncuk-
lardan alıp saklamaya başladı. Bir tanesini penceredeki 
saksının içine gömdü. Üç tanesini babasının terliğinin 
içine ve bir tanesini de reçel kavanozunun içine koydu. 
Sonra da peynirin deliklerini bir sürü boncukla doldur-
du.

Son olarak bir tane de burnuna soktu. Ama bir süre 
sonra burnu acımaya başladı. Çıkarmak istediğinde 
boncuğu çok derine ittiği için çıkaramadı. “Burnumda 
boncuk kaldı,” diye bağırdı telaşla. “Çıkaramıyorum!”

Ama Janneke onu duymadı bile. Boncuk dizmekle o 
kadar meşguldü ki...

“Aah!” diye bağırdı Jip. “İmdaat!”
Sesini duyan annesi yanına gelip “Ne var, niye bağırı-

yorsun?” dedi.
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“Burnumdaki boncuğu çıkaramıyorum,” dedi Jip 
hüngür hüngür ağlayarak.

“Boncuk mu?” dedi annesi. “Göster bakayım. Başını 
geriye at.”

Ve boncuğu Jip’in burnundan çıkardı.
Jip korkudan sapsarı kesilmişti.
“Burna boncuk sokulur mu hiç?” dedi annesi öfkeli 

bir sesle. “Son derece tehlikeli. Neyse ki çıkarabildik. 
Böyle bir şeyi sakın ha bir daha yapma!”

Tam o sırada, babası öğle yemeği için eve geldi.
“Ben artık gideyim,” dedi Janneke. “Karnım acıktı.” 

Ve boncuk kutusunu alıp eve gitti.
Jip babasına burnundan çıkardıkları boncuğu gös-

terdi.
“Sakın ha bir daha yapma!” dedi babası. Ve reçelli 

ekmeğini yerken birden diline değen boncuğu ağzından 
çıkardı.

“Peynir de boncuk dolu!” dedi annesi. “Ah Jip! Yara-
maz çocuk!”

Üçü birden katıla katıla gülmeye başladılar. Her yer-
den boncuk çıkıyordu. Ama terliklerini giyerken birden 
babasının kaşları çatıldı. “Söyle Janneke’ye,” dedi baba-
sı, “boncuk kutusunu bir daha buraya getirmesin!”



11

Köpük Baloncuklar

“Bak, şöyle,” dedi Janneke. 
“Sana nasıl yapılacağını 
göstereceğim.” Üfleme çubuğunu 
sabunlu suya batırıp çıkardı ve üfledi. Ortaya çok güzel 
bir baloncuk çıktı. “Ne güzel, değil mi?”

“Çok güzel,” dedi Jip.
Janneke’nin üflediği baloncuk uçmaya başladı. Gök-

yüzüne ağır ağır yükselirken, yansıyan güneş ışığıyla 
mor ve pembe bir renk aldı.

Sonra Jip denedi. Zor değildi. O da büyük bir balon-
cuk çıkardı. Sonra daha büyük, daha daha büyük bir 
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baloncuk çıkarmak istedi. Ama baloncuk pufff diye pat-
ladı. “Ahh,” dedi Jip. “Çok yazık.”

“Çok büyük baloncuk çıkarırsan patlar,” dedi Janneke.
Jip bu sefer dikkatlice üfledi. Ve arka arkaya bir sürü 

baloncuk çıkardı.
Janneke’nin çıkardığı baloncuklardan bir tanesi 

Jip’in saçına kondu. Ahh, ne kadar güzeldi! Sonra balon-
cuk pufff diye söndü.

Bu arada yanlarına Takkie geldi.
“Baloncuklardan uzak dur Tak,” dedi Janneke.
Ama Takkie baloncukları görünce çılgına döndü. He-

yecanla havlayarak arkalarından koştu ve ağzıyla yakala-
dığı balonları patlatmaya başladı.

“Yapma Takkie!” diye bağırdı Jip.
Ama bu oyun Takkie’nin hoşuna gitmişti. Baloncuk-

lar çıkar çıkmaz hemen “Haap!” diye yakalayıp söndü-
rüyordu.

“Yaramaz köpek,” dedi Jip. Ve sabunlu suyla Takkie’yi 
ıslattı.

“Vıyk, vıyk, vıyk,” diye ağlamaya başladı Takkie.
“Aklın başına geldi mi şimdi?” dedi Jip. “Yaramazlık 

yapan köpekleri böyle ıslatırlar işte.”
Takkie kuyruğunu arka bacaklarının arasına kıstırıp 

yanlarından kaçtı.
Böylece Jip ile Janneke rahat rahat baloncuk üfleme-

ye devam ettiler.
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Büyük Yağmur 
Birikintisinde 
Yürüyüş

Çok yağmur yağdı. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. 
Saçaklardan dere akıyordu sanki. Ve sokakta büyük su 
birikintileri oluştu. Kimse dışarıya çıkmadı. Jip hariç. 
Çünkü onun yağmurluğu ve çizmeleri vardı. Sokakta 
istediği gibi dolaşabilirdi. Önce birikintilerin üzerinden 
atladı. Sonra dikkatlice yürüyerek içinden geçti. Ve biri-
nin ortasına geldiğinde suya bir ayağıyla öyle güçlü bastı 
ki sıçrayan damlalar kulaklarına kadar geldi.

Peki Janneke neredeydi? Evde pencerenin önünde 
oturuyordu. Onun yağmurluğu ve çizmeleri olmadığı 








