
ve Renkli Okul



Yaşasın! Tatil zamanı! Paula ve Leon nihayet 
Çiftçi Hubert’in kırsaldaki evinde yeniden 
birkaç gün geçirebilecekleri için çok seviniyor. 



“Nihayet geldiniz çocuklar.” diyerek onları 
neşeyle selamlıyor Çiftçi Hubert. “O halde 
doğruca okula gidebiliriz.” “Neee!!??” diye 
bağırıyor Leon. “Okul mu? 
Ama biz tatildeyiz!!!”



“Durun bakalım.” diyerek onları yatıştırıyor
Çiftçi Hubert. “Pişman olmayacaksınız, söz 
veriyorum!”

Bir anda sevinçleri yok oluyor. Memnuniyetsiz 
bir şekilde Çiftçi Hubert’i köye doğru takip 
ediyorlar.



Köye vardıklarında yeni bir okul inşa edildiğini 
görünce hayretler içinde kalıyorlar. “Okulu 
yeni tamamladık.” diye gururla anlatıyor Çiftçi 
Hubert. “Gelin, okulun neden bu kadar özel 
olduğunu size göstereyim!”



Paula ve Leon etraflarına bakıyor, ama özel bir 
şey göremiyorlar. Herhangi bir okuldakinden 
farklı olan bir şey yok, sadece her şey çok 
yeni kokuyor…

“Bakın, mesela duvarları bitkisel boya ile  
boyadık.” “Yoksa tarlalarındaki boya 
bitkileriyle mi?” diye merakla soruyor Paula. 
“Aynen öyle!” diyor Çiftçi Hubert neşeyle: 
“Bitkilerim burada başka bir sürü işe daha 
yaradı!”



“Ahşabın çok önemli bir avantajı var, çünkü 
sürekli olarak yeniden büyüyebiliyor.” 

“Masa ve sandalyeler” hepsi ahşap. Ayrıca 
okulun ısıtılması da bu şekilde sağlanıyor.” 
“Neee?!” diye bağırıyor Leon. “Okul 
mobilyalarla mı ısınıyor?” “Hayır” diyerek 
gülümsüyor Çiftçi Hubert. “Mobilyaların 
yapımından arta kalan ahşap ile.”



Paula ve Leon gitgide meraklanmaya başlıyor 
ve bitkilerden üretilmiş olan başka şeyler 
arıyorlar. Leon renkli oyuncaklarla dolu bir 
kutu buluyor. “Peki ya bunlar?”

“Pek öyle görünmüyor olsa da bu oyuncaklar 
da bitkilerden yapıldı” diye anlatıyor Hubert. 
“Petrol yerine şeker pancarı veya mısırdan 
üretilen organik plastik ile.”



“Tamam anladım…” diyor Paula, "...halı da 
bitkilerden yapıldı, değil mi?" “Hayır ”, diyerek 
gülümsüyor Çiftçi Hubert.“Halı koyun yününden 
yapıldı.” “Peki ya perdeler?” diye soruyor Leon. 
“Onlar pamuktan*” diye cevaplıyor Hubert.

*Almancada pamuk anlamına 
gelen Baumwolle kelimesi, Baum 
(ağaç) ve Wolle (yün) kelimelerinin 
birleşmesiyle oluşmuştur.

Tam o anda Leon kahkahayla gülmeye 
başlıyor. “Hahaha! Düşünsenize, koyunlar 
ağaçta yetişiyor olsa mesela!”



“Gelin” diyor Çiftçi Hubert. “Kesin acıkmışsınızdır. 
Sizin için küçük bir şey hazırladım.”

Çocuklar iştahla ekmeklerini ısırıyor. “Peki bu 
ekmek neden yapıldı…?” diye soruyor Çiftçi 
Hubert. “Bitkilerden!” diye bağırıyor Leon. 
Paula, ekmeğinin bitkilerden 
yapılmış oyuncaklarla dolu 
olduğunu düşünerek 
gülümsüyor.



Yemekten sonra Hubert çocuklara göz 
kırparak mutfağı gösteriyor. “Orada sizi 
bekleyen bir şey var…”

“Ah, tabii ya! Bunu bizim de düşünmemiz 
gerekirdi.” diyor Leon. “Tatilde bulaşık yıkamamız 
gerektiğini mi söylüyorsun yani?” diye soruyor 
Paula. “Hayır, bulaşık deterjanının bile bitkilerden 
yapıldığını söylüyorum.” diyerek gülüyor Leon.



Tam eve gitmeye hazırlanırlarken Leon 
bahçede güzel bir bisiklet buluyor. “Ama bu, 
bitkilerden yapılmış olamaz.” diyor kendinden 
emin bir şekilde. “Tabii ki bitkilerden” diye 
cevap veriyor Hubert. “Bu bisiklet ahşaptan 
yapıldı. Ve bitkilerden çok daha fazla şey 
yapılabilir.”

Leon gözlerine inanamayarak bisikleti 
inceliyor. “Hadi, bir dene bakalım!” diyor 
Hubert. Ve bunu söyler söylemez Leon 
bisiklete atlayıp uzaklaşıyor… 



… ve coşkuyla bağırıyor: “Böyle renkli bir okul 
tatilden çok daha iyi!!!”
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