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O gün baharın ilk günüydü. Melodi, sabah bü-

yük bir heyecanla uyandı. Yataktan fırlayıp pen-

cereye doğru koştu. Ağaçlar yemyeşil, çiçekler 

rengârenk ve güneş gözlerini kamaştıracak kadar 

parlaktı. 

Melodi, pencerenin kenarında durmuş gülüm-

süyordu. Bugün diğer günlerden çok daha fark-

lıydı. Kış boyunca uyanamadığı için yatağından 

sürüklenerek çıkmak zorunda kalan Melodi’den 

eser yoktu. Güneşin aydınlattığı odasına baktı. 

Masası, dolabı, kitapları, yatağı hatta tavanı başka 

bir yere dönüşmüş gibiydi. Bu yer onu çok mutlu 

ediyordu. 

Karşısındaki güzel manzarayı bırakmak iste-

medi. Ama okula geç kalmamak için acele etmesi 

gerekiyordu. Pencerenin önünde biraz daha oya-
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landıktan sonra kıyafetlerini değiştirdi. Kahvaltı 

etmek için sabırsızlanıyordu. Akşamdan hazır-

ladığı çantasını da yanına aldıktan sonra merdi-

venden aşağı indi. 

Mutfak kapısında karşılaştığı babasına sarıl-

dı. Babasına sarılırken sakalları hep Melodi’nin 

yüzüne batıyordu. Sakalları sevmiyordu, ama 

babasına sarılmasına hiçbir şey engel olamazdı. 

Onu çok seviyordu.

Ona, “Ne kadar güzel bir gün değil mi baba?” 

diye sordu. Melodi’nin yüzündeki mutlu ifade 

karşısında gülümsemeden edemeyen babası 

ise ona şefkatli bir sesle, “Evet, hadi bu güzel 

güne harika bir kahvaltıyla başlayalım!” diyerek 

cevap verdi. Babasının bu cevabı üzerine Melodi 

mutfaktaki büyükannesi ve annesini de öptükten 

sonra yemek masasına oturdu. Tam karşısında 

oturan büyükannesinin ona gülümsediğini fark 

etti. Melodi de kendisine engel olamayıp gülmeye 

başladı. Masadaki herkes mutluydu. 

Biraz sonra baharın ilk kahvaltısı başlayacaktı. 

Bugün özel bir gündü. Bütün aile bir aradaydı. Bugün özel bir gündü. Bütün aile bir aradaydı. 
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Melodi hepsinin yüzüne tek tek bakıp onları ne 

kadar çok sevdiğini düşündü.

Sonra heyecanlanarak, “Koooocaamaa-
aaaan!” diye bağırdı. Herkesin ona baktığını 

anladığında, “Ben omletten kocaman bir parça 

istiyorum!” deyip dikkatleri dağıtmak istedi. Mut-

faktakiler kıkırdamaya başlamıştı. 

Büyük bir keyifle kahvaltı ettikten sonra okul 

servisine binen Melodi, arkadaşlarıyla görüşmek 

için sabırsızlanıyordu. Servis okula ulaştığında 

hemen içeri girdi. Sınıfına doğru koşarken aklın-

da tek bir soru vardı: Arkadaşları da baharın ilk 

gününde onun kadar heyecanlı mıydı? 

Gülümsedi ve koşmaya devam etti. Sınıfın 

kapısına geldiğinde arkadaşlarının öğretmen 

masasının önünde toplandıklarını gördü. Meraklı 

gözlerle masaya doğru yürüdü. 

Masadan, sınıfın her tarafına güzel bir koku 

yayılıyordu. Çok tanıdık bir kokuydu bu. Arka-

daşlarının yanından geçip masaya ulaştığında bu 

kokunun nedenini anladı. Masanın üzerinde birbi-

rinden farklı renklerde bir sürü çiçek duruyordu. rinden farklı renklerde bir sürü çiçek duruyordu. 
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