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Bu Kiko.
Kiko’nun yanındaki ise Kiko’nun arkadaşı: ‘El’.
“Ama yalnızca tek bir El’den nasıl arkadaş olur ki?”  
diye sorar Kiko.
“Yakında öğreneceksin” diye cevap verir El.



“Merhaba El! Ben uçmak istiyorum 
ama kanatlarım yok.” der Kiko.



“Pekala, Kiko” der El. “Ben senin uçağın 
olacağım. Hemen binebilirsin uçağa, çünkü 
birazdan uçuyorum.”

Sonra da uçak “Vınnnnnn” yaparak uçar.



“Merhaba El! Dans etmek istiyorum  
ama müzik yok.” der Kiko.

“Pekala, Kiko” der El. “Ben senin müzisyenin  
 olacağım. Benim piyanom var ve parmaklarım 
da piyano çalmayı biliyor” der ve ping, pong,  
ping diye piyanoyu çalmaya başlar.





“Merhaba El! Canım lezzetli birşey yemek istiyor 
ama ne istediğimi bilmiyorum.” der Kiko.



“Pekala, Kiko. Ben senin küçük pasta fırının 
olacağım.” der El. “Kek mi, poğaça mı,  
yoksa pasta mı istersin?”

“Hem kek, hem poğaça, hem de pasta 
istiyorum!”diye bağırır Kiko.

“MMM, MMM, MMM.”



“Merhaba El! ‘Elim Sende’ oyunu oynamak 
istiyorum ama kendi başıma oynayamam 
ki!” der Kiko.

 “Tamam tamam, Kiko. Ben senin oyun 
arkadaşın olacağım.” der El.

“Saçına dokunabilir miyim?” diye sorar El.

“Evet, tabii dokunabilirsin.” der Kiko.



“Burnuna dokunabilir miyim?” diye sorar El.

“Evet dokunabilirsin.” der Kiko.

“Eline dokunabilir miyim?” diye sorar El. 

“Evet, dokunabilirsin.” der Kiko.



“Ve iç çamaşırına dokunabilir miyim?”  
diye sorar El.

“HAYIR!” diye bağırır Kiko. 
“DOKUNAMAZSIN!”



“Aferin, Kiko” der El.
“Hiç kimsenin senin iç çamaşırına 
dokunmasına izin vermemelisin”  
“Bu, İç Çamaşırı Kuralı’dır.”  
“Eğer biri bunu yaparsa hemen bunu 
büyüklerine, güvendiğin birine anlat.  
Sakın saklama.”



“Merhaba El! Rüyalar ülkesine gitmek istiyorum ama nasıl 
gideceğimi bilemiyorum.” der Kiko.

“Tamam, Kiko. Sana nasıl gidileceğini göstereceğim.” diye 
cevap verir El. “Sen şimdi yatağında yat ve gözlerini kapat. 
O zaman kendi kendine rüyalar ülkesine gideceksin.”



“ZZZZZZZZZ” diye uyur Kiko.
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