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BÜYÜK YATAKTA KİM YATACAK?

Bir varmış bir yokmuş. Çok çok 
uzaklarda bir ormanda yaşayan yavru 
bir fil varmış. Bu yavru fil, gece olunca 
annesiyle babasının yatağında yatmaya 
bayılırmış. Her gece kendi yatağını 
bırakıp büyük yatağa koşar ve “Bu yatak 
ne güzel, kocaman! Ben de burada 
yatacağım!” dermiş.
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Böylece küçük fil her gece büyük 
yatağın tam ortasına yayılıp mışıl mışıl 
uyurmuş. Ama bir yatağa üç fil nasıl 
sığsın? Annesi ve babası, küçük fil 
uyanmasın diye yatağın kenarında 
kıpırdamadan yatmak zorunda kalır, 
sabaha kadar uyuyamazlarmış.

“Bak ne güzel yatağın var. Kendi 
yatağında yatsana,” diye küçük fili kendi 
yatağına göndermeye çalışırlarmış. Ama 
küçük fil ille de büyük yatak diye tutturur, 
anne ve babasının yanında yatmadan 
bir türlü uyumazmış.

Bir gün komşuları suaygırı onlara 
güzel bir fikir vermiş:

“Eğer ikiniz de yatağı kaplayacak 
kadar şişmanlarsanız, küçük file yer 
kalmaz. O zaman sizin yatağınızda 
uyumaktan vazgeçer.”




