
ve Boya Bitkileri



Paula ve Leon, arkadaşları Çiftçi Hubert’i 
ziyaret etmek üzere ormanın derinliklerinde 
neşeyle ilerliyor. Paula ona yeni, şık, keten 
elbisesini göstermek istiyor.

Yazan ve çizen: Michael Ryba

“Vaaaay! Şuna bak Leon! Yaban mersinleri!  
Hem de bir sürü!”



Paula yaban mersinlerinin üstüne atlayıp  
hapır hupur yemeye başlıyor. “Paula! Elbisen 
için çok da doğru bir şey yapmıyorsun!” diye 
onu uyarıyor Leon. Ama artık çok geç...

“Olamaz!! Elbisem!!! Yaban mersini lekeleriyle 
doldu!!! Bu lekeler asla çıkmaz!!!” diye bağırıyor 
Paula gözleri dolarak.



“Hubert’in kesin bir tavsiyesi vardır” diyerek 
onu avutmaya çalışıyor Leon. Ama Paula pek 
kendinde değil: “Hu..Huuuuuu ... Hubert!!!!”

„Merhaba Paula! Merhaba Leon! Ne güzel bir 
sürpriz!” diyor Hubert neşeyle. “Fakat sorun ne? 
Önce bir içeri girin bakalım.”



Paula, çay ve kahve eşliğinde başına gelen 
aksiliği anlatıyor. “Üstelik özellikle bu elbiseyi 
giymiştim, çünkü bu elbise ketenden, yani 
yenilenebilir ham madelerden yapıldı ve sen 
böyle şeyleri her zaman çok seversin.”

“Bir fikrim var! Yaban mersini lekeli  
elbisenden harika mavi bir elbise yapacağız! 
Yani onu boyayacağız!”



„Boyamak mı? Nasıl yani?” „Bekle de gör,
Paula! Gidip dolabımdan giyecek başka bir
şeyler bul da işe koyulalım!”

„Kadınlar ve çocuklar… Biraz beklememiz
gerekebilir!” diyerek sırıtıyor Leon.

“Boyamak mı? Nasıl yani?” “Bekle de gör, 
Paula! Gidip dolabımdan giyecek başka bir 
şeyler bul da işe koyulalım.”

“Kadınlar ve çocuklar … Biraz beklememiz 
gerekebilir ...” diyerek sırıtıyor Leon.



“Çok komik!” diyor Paula, hazırlanmış bir 
şekilde odadan çıkarak. “En azından 
kıkırdayamaz mıyız?” diyerek şakayla 
ona takılıyor Leon.

“Haydi gelin size boya bahçemi göstereyim.”
Leon hayretle soruyor: “Nasıl yani, boyalar 
bahçeden mi çıkıyor?” “Evet, oraya özellikle 
boya bitkileri ektim.”



“Vay, ne güzel!” Çocuklar Hubert‘in boya bitkilerini görünce 
çok etkileniyor.



“Sadece güzel değil”, diye anlatıyor Hubert, 
“aynı zamanda bu bitkilerle kumaşları sarıya, 
kırmızıya ya da maviye boyayabilirim.”

“En önemli bitkiler mevcut: Kırmızı renk için 
kızılkök, sarı renk için muhabbet çiçeği, mavi 
renk için ise çivit otu.”



“Bitkisel boyaların uzun bir geçmişi var.
Atalarımız binlerce yıl boyunca kumaşlarını 
ve giysilerini bitkisel boyalarla boyadı.”

“Ortaçağ‘da boyalar çok değerliydi, o yüzden 
tarlalarda boya bitkileri yetiştirilmeye 
başlandı.”



“Sence bunu biz de yapabilir miyiz?” diye 
soruyor Paula şüphe içinde. “Elbette, haydi 
eve gidip başlayalım!”

“Çivit otu yapraklarından yaptığım mavi rengi 
kullanacağız. Ayrıca sıcak suya, küllü suya ve 
biraz da indirgene ihtiyacımız var.”



“Bu renk çözeltisini yavaşça karıştırıyoruz ve 
kapağı kapalı bir şekilde bir süre dinlenmeye 
bırakıyoruz.”

“Artık başlayabiliriz! Paula’nın elbisesine boya 
banyosu yaptıralım.”



“Evet, artık sadece kurumasını beklememiz 
gerekiyor.” Hubert sırılsıklam olan elbiseyi 
ipe asıyor. “Evet, ama ...” Paula’nın gözleri 
doluyor...

“Bu renk sarımsı yeşil! Korkunç görünüyor!!! 
Yaban mersini lekeleri çok daha güzeldi!!”



“Tabii ya”, diyerek gülümsüyor Hubert, 
“birkaç sihirli sözcük söylemem gerekiyor:
Eğrelti otu, kızılkök ve çivit otu, cadı kuyruğu 
ve parmak buyruğu...

Çirkin sarımsı yeşil olsun sana MAVİ !!!!!!!!!!!!!!!”



Çocuklar hayrete düşüyor ve Paula çok mutlu 
oluyor. “Teşekkürler, Hubert! Elbisemi hemen 
denemem lazım!”

“Vay be, Hubert ... Gerçekten sihir yapabiliyor 
musun?” diye şüphe eder bir şekilde soruyor 
Leon. “Hayır, Leon, renk havayla temas edince 
değişmeye başlıyor. Bu çivit otunun doğal  
bir özelliği.”



Paula mutlu ve gururlu bir şekilde evden çıkıyor. 
“Hubert, artık seni özel cadı modacım olarak 
hatırlayacağım!”

Hep beraber gülüyorlar, ama Hubert aynı 
zamanda kendisiyle birazcık gurur da duyuyor. 
Haklı olarak.
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