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da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması,

yayımlanması ve depolanması yasaktır.

Güçlü Çocuk Yayınlari



‘’Anne sana da gökyüzüne baktığında bulutlar
komik gözüküyor mu?’’ diyerek heyecanla
sordu Zeynep annesine. Annesi şöyle bir
kaldırdı başını göğe ve ‘’Şu bulutu tombiş

tombalak bir kuzucuk, şurdakini boluncuklar
çıkaran tatlış bir balık, tam şurada olanı da
zıpır, uzun kulaklı, sevimli bir tavşan olarak

hayal edip etmediğimi merak ediyorsun
herhalde’’ dedi ve gülümsediler birbirlerine.



Gökyüzündeki bulutlardan biri onları dinliyordu. Sevimli
bir tavşana benzetilmek pek de hoşuna gitmişti. Fakat
rüzgarın esmesiyle şekli bozuluyordu bulutun. Başka bir

şekle dönüşüyordu yavaşça. Şeklinin bozulması çok
önemli değildi. Yeni bir şekle girmek heyecan vericiydi

hatta. Kim bilir belki başka bir çocuk onu palyaço
olarak görebilecekti ilerde.



Belki de dondurma seven birini çok mutlu edecekti yeni
şekli. Belki başka bir hayvana dönüşecekti, daha sevimli

bir hayvana. Değişmek yenilenmek demekti. ‘’Yeni
şeyler heyecan verici olur ve eski şekillerimi güzel bir 

anı olarak hatırlarım böylelikle’’ diye düşündü yavaş
yavaş parçalanan bulut.



Rüzgar onu biraz daha ilerletti. 
Eski yerinde değildi artık. Yeni yerlere

gelmişti. Yeni yerler keşfediyordu.
Keşif yapmak en sevdiği işti. Yeni

şeklinin neye benzeyeceğini heyecanla
ve sabırla bekliyordu. Şikayet etmiyor,

mızmızlanmıyor, güzel şeyler
düşünüyordu. Güzel bir şekli olacağını
biliyordu, çünkü şimdiye kadar girdiği

tüm şekiller çok güzeldi.



Biraz daha ilerletti rüzgar
Parçalı Bulut'u. Yeni geldiği

yerden artık Zeynep’i ve
annesini görmüyordu. Onları

özleyecekti ve hep iyi bir
şekilde hatırlayacaktı.

Kendisini uzun kulaklı sevimli
bir tavşana benzetip

gülümsediklerini ve mutlu
olduklarını hatırlayıp

tekrar mutlu olacaktı.



Şimdi geldiği yerde ikiz kardeşleri
ve babalarını görüyordu. Daha önce
hiç ikiz kardeş görmemişti Parçalı
Bulut. Bu onun için yeni bir
deneyimdi. Çok heyecanlıydı. Yeni
bir şeyler keşfediyordu, yeni
birileriyle tanışıyordu ve yeni
arkadaşları oluyordu. Bu onu çok
mutlu etti ve ikizlerin babalarıyla ne
konuştuklarını dinlemeye çalıştı.



‘’Babacığım tam üzerimizdeki bulut aynı
bir pamuk şeker gibi görünüyor. Onu

yiyebilmek mümkün olsaydı keşke’’ dedi
gülümseyerek Ahmet. İkizlerden bir

diğeri olan Ali de ‘’Her şey istediğimiz
gibi olsaydı ben de şu arabaya benzeyen

buluta binip gökyüzünde gezmek
isterdim’’ diye ekledi heyecanla.



Muhabbetleri biter bitmez
babaları onları ellerinden

tutarak pamuk şeker
almaya götürdü. Daha
sonra arabalarına binip

evlerine dönerken şunları
söyledi yüzünde bir

gülümsemeyle ‘’Her şey
istediğimiz gibi olmayabilir
ama elimizdeki imkanlarla

istediğimiz şeyin bir
benzerini elde etmeye

çalışarak mutlu olabiliriz,
değil mi çocuklar?’’



Ahmet ‘’Evet babacığım pamuk şekere benzeyen koca bulutu
yiye yiye bitiremezdim zaten’’ dedi ve gülüştüler. Ali de

babasının izniyle arabanın camından dışarı çıkardı elini, gözlerini
kapadı ve gökyüzünde bir bulut üzerinde seyahat ederken hayal
etti kendini. İkizlerin konuşmalarından duyduğuna göre demek

Parçalı Bulut şimdi de bir pamuk şekere benziyordu. ‘’Bu harika
bir şekil!’’ diye haykırdı sevinçle Parçalı Bulut. Her şey

düşündüğü gibi güzel olmuştu yine.



Parçalı Bulut sabırla beklediği için, şikayet etmeden güzellikleri
düşündüğü için yine her şey dilediği gibi güzelleşiyordu işte!

İkizleri tanıdığı için de çok memnun olmuştu. Yeni yerlere
gitmek, yeni birileriyle tanışmak harikaydı! Ve Parçalı Bulut

mutlu bir şekilde yoluna devam ediyordu.


