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Minik bir kelebek kozasını erken deldi 

Aylardan marttı, zannetti ki bahar geldi. 

Öyle küçük, öyle sevimli, öyle beyaz 

İpek kanatlı, irice gözleri biraz. 

Artık uçmak zamanı geldi sandı 

Günlerce süren uykusundan uyandı. 

Merakla açıp iki gözünü 

Birden göğe çevirdi yüzünü. 

Kar tanelerini gördü etrafında 

Beyazdan başka renk yoktu yanında. 

 

“Belki biraz soğuk ama olsun, 

İçime tertemiz bir hava dolsun. 

Bu ne mutluluk, bu ne güzellik Tanrı’m 

Artık gezer dolaşır, dünyayı tanırım.” 

 

Böylece kapıldı tarifsiz bir sevince 

Daha ne gündüz biliyordu, ne gece. 

Zavallı kozasından erken çıkmıştı 

Üstelik hemen karnı da acıkmıştı. 

Düşündü, bulmalıyım, dedi kendime bir eş 

Ama ne çiçek vardı ortada, ne de güneş. 

Durmadan beyaz taneler düşüyordu yere 

 

Bağırdı birine: “Hey arkadaş nere ? 

Yeni geldim dünyaya ama üşüdüm azıcık, 

Arkadaş olur musun bana birazcık ? ” 

 

Kar tanesi seslenir yere düşmeden 

Sesi azalır gider, daha görüşmeden; 

 

“ İnan bana seni çok sevdim ama 

Kelebekler giremezler ki dünyama 

Hem bizler fazla kalamayız havada 

Yere düşer, kayboluruz bu arada. 

Sen, iyisi mi kozana dön geri, 

Bahar gelince tanırsın, göğü yeri. 

İşte düşüyorum yere, haydi hoşça kal 

Bari saklan bir kuytuya, biraz nefes al.” 

Kelebeğe kar tanesi sevgiyle gülmüştü 

Çok geçmedi artık yere düşmüştü. 

Şimdi gökte uçuyor yalnız bir kelebek 

Ne kadar da güzel, sanki bir melek. 

Bir başına öyle dolaştı durdu 

 

Burada olsaydı kozası, birazcık uyurdu. 

Bir gün ılıyıvermişti hava, o buna kandı. 

Pişman oldu sonunda boş yere yandı. 

İşte gece oldu, hava birden karardı 

 

Çare yoktu ki artık neye yarardı. 

Aldanmış, kanmıştı hiç yoktan 

Donmuştu bile küçük kelebek çoktan… 

Yaşayacaktı tabi eğer ki, 

İlkbahar gelmiş olsaydı belki… 

 

Evet çocuklar, çok ders var bunda 

Bu masalımızda bitti sonunda. 

Başlamayın hiçbir işe hazır değilken, 

İyi düşünüp taşının daha vakit varken. 

Siz siz olun hiç acele etmeyin, 

Ama geç de kalıp, kimseyi bekletmeyin. 

Boşa gitmesin tüm umutlar bir anda, 

Mutluluk dolmalı her yere bu zamanda… 
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“Eğer biraz daha sabırlı olsaydım, belki 

bugün şöyle olurdu, böyle olurdu” 

dediğiniz olayları kısaca anlatır mısınız? 

Örneğin, eğer sabır gösterip her gün 

ayakkabımı boyasaydım, bu kadar çabuk 

yıpranmazdı. 

KELEBEK  İLE  KAR  TANESİ 


