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Bu eserin tüm yayın
hakları Güçlü Çocuk ve
Advocates of Silenced
Turkey-AST’ye aittir.

Eserde yer alan metin ve
resimlerin, Güçlü Çocuk ve AST'nin

önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da

herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve

depolanması yasaktır.
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19. ESERİDİR.



Sevimli panda Ponçik uzun
zamandır beklediği gün geldiği
için çok heyecanlıydı. Yerinde

duramıyor, evin içinde koltuktan
koltuğa zıplıyordu.



Neşeli arkadaşları Kırpık ve Yumuş
bu gece onların evinde misafir

olacaktı. Üçü birlikte eğlenceli bir
pijama partisi yapacaklardı. Bugün
hepsi için çok özel bir gündü. Çünkü
üçü de ilk kez bir pijama partisine

katılacaklardı.



Ponçik, pijama
partisi için
ihtiyaçları olan
herşeyi
hazırladığından
emin olmak için
odasını son bir kez
daha kontrol etti.
Pijama, hikaye
kitabı, biraz
atıştırmalık ve
oyuncaklar. Hepsi
hazırdı. Kırpık ve
Yumuş bunları
görünce çok
sevinecekti.



Arkadaşlarının gelme saati
yaklaşmıştı. Ponçik son iş olarak

onlar için hazırladığı sürpriz
resimleri yastıklarının altına

sakladı. Ardından zilin sesini duyar
duymaz kapıya koşup arkadaşlarını

coşkuyla kucakladı ve içeri aldı.



Üçü de neşeyle hopluyor zıplıyordu.
Hepsi pijamalarını giyinip keyifle
oyun oynamaya daldılar. Bir süre

sonra bir yandan hikaye okurken bir
yandan Ponçik'in ikram ettiklerinden  
atıştırdılar. Harika bir pijama partisi

oluyordu. 

Ponçik Kırpık Yumuş



Biraz yorulmuş, esnemeye
başlamışlardı. Artık uyku zamanı

gelmişti. Her biri kendileri için
hazırlanmış olan yataklara geçtiler. Bu

gece Kırpık'ın ilk kez ailesinden ayrı
bir yerde uyuyacağı bir geceydi. Kırpık
geldiğinden beri çok mutlu bir şekilde
eğlenmişti. Fakat günün sonunda her
şey sessizleşince annesi ve babasını

                   özlediğini fark etti.



Annesi ve babası yanında olmadığı
için ve kendi evinden ayrı bir yerde
olduğu için kendini üzgün, korkmuş
ve yalnız hissediyordu. Arkadaşları

uyumuş olmalıydı. Fakat o
uyuyamıyordu çünkü anesinin ve

babasının yanında olmak istiyordu.
Sabaha kadar bekleyemeyeceğini

düşünüp             
yataktan çıktı.               



Çok geç olduğu için bir şey
yapamayacağını düşünüp tekrar
yattı, çok üzgündü. Ne yapacağını
bilemiyordu. Kırpık'ın sessiz sessiz
ağlamaya başladığını duyan Ponçik
arkadaşına destek olmak için eline
bir dilim kek alarak 
Kırpık'ın yanına gitti.



Ponçik Kırpık'a önce neden üzgün
olduğunu sordu. Sonra ona şunları

söyledi ''Anneni ve babanı özlediğini
biliyorum. Onları yakında göreceksin.
Onları gördüğünde onların da senin
de ne kadar mutlu olacağını hayal

edip mutlu olabilirsin. Hem onlar da
senin üzülmeni değil mutlu olmanı

isterler. Ayrıca, kendini yalnız
hissetmemen için sana bir sürprizim

var, hadi, yastığının altına elini
            uzat.''



Kırpık yastığın altında Ponçik'in
kendisi için hazırladığı resmi görünce
göz yaşlarını sildi. Üzüntüsü geçmiş

gibiydi. ''İyi ki varsın Ponçik. İlk
pijama partim sayende çok güzel geçti.
Annemi ve babamı görür görmez onlara

tüm bu güzellikleri anlatacağım.
Teşekkür ederim!'' dedi ve sarıldılar.



Anne ve babalarına anlatacakları ne
çok eğlenceli şey yaşamışlardı! Şimdi

artık sahip oldukları güzellikleri
düşünüp mutlu bir şekilde

yataklarına girebilirlerdi. Sen de her
gün güzel şeyler yaşayıp bunlardan

en sevdiklerini anne ve babana
anlatmaya ne dersin? Eminim

anlatacak harika şeyler bulursun ve
birlikte çok gülersiniz. Ponçik, Kırpık

ve Yumuş seni sevgiyle kucaklıyor!
Hoşçakal güzel kalpli güzel çocuk!


