
ve Tatil Evi



“Acele et, Leon! Tren birazdan kalkacak!” Paula 
ve Leon çok heyecanlı, çünkü tatil nihayet 
başladı ve çocuklar kırsala, arkadaşları Çiftçi 
Hubert’i ziyarete gidiyor. 
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“Trenin ormandan geçmemesi ne kadar kötü.
Her yerde bu sıkıcı gri evler. Hepsi de birbirine 
benziyor...” diyen Leon’un çok uykusu geliyor.



“Evet, haklısın”, diyor Paula, “Çiftçi Hubert’in  
evini ben de daha çok seviyorum, üstelik çok eski  
olmasına rağmen...” 



“Neredeyse geldik, Leon! Bakalım Hubert’in 
bahçesinde ne gibi yenilikler var. Çok seviniyorum!” 
diye sevinçle bağırıyor Paula. “Tabii, ne de olsa ağır 
valizleri sen taşımıyorsun...” diye söyleniyor Leon. 



Ama aniden: Dikkat! Şantiye!



“Merhaba Paula! Merhaba Leon! Nihayet 
geldiniz. Haydi atlayın, önce bir öğle yemeği 
yiyelim. Daha sonra size bir sürprizim var!” 



Yemekten sonra Hubert çocukları evinin arkasın-
daki çayıra götürüyor. “İşte sürprizim: İnsanlar 
sürekli yenilenebilir ham maddeler konu-sunda  
bilgi almak için beni ziyarete geliyor.  
O yüzden burada bir tatil evi inşa ediyorum!”



“Elbette ahşaptan. Çünkü ahşap yeniden 
büyüyebiliyor ve elimizde bir sürü ahşap var. 
İçeride de ahşaptan ve yenilenebilir 
hammaddelerden yapılmış şeyler olacak...

Koyunlar bize yalıtım 
yünü için malzeme 
sağlıyor ve...

...boya bitkilerinden de 
güzel ve sağlıklı boyalar 
elde ediyoruz.



Üstelik kaba inşaatı sadece iki günde tamamladık!”



“Harika! Biz de bir tatil evi inşa etmek istiyoruz!” 
Paula ve Leon hemen işe koyulmak istiyor.  
“Ama bunun için muhtemelen henüz biraz 
küçüksünüz.” diyor Hubert. 



“Peki ya küçük konuklar için küçük bir ev 
yapsak?” diye soruyor Leon sırıtarak.

“Aynen!” diye bağırıyor Paula, “Bir kuş yuvası!”



Çocuklar gayretle çalışıyor ve kısa sürede kuş 
yuvasının kaba inşaatı tamamlanıyor. “Oh, çok 
güzel kokuyor” diyor Paula. “Ama burada daha bir 
sürü çatlak var. Kuşlar çok üşüyecek...”



“Yardım geliyor” diyor Hubert ve kalın bir 
rulo getiriyor. “Tatil evi için keten ve kene-
virden yalıtım yünü ürettik. Yalıtım yünü kışın 
soğuğu, yazın sıcağı dışarıda tutar.”



“Gerçekten harika bir iş çıkarıyorsunuz!”  
diyor Hubert, “Ama önemli bir şey eksik:  
Daha evi boyamamız gerekiyor.” “Başladık bile!” 
diyen Paula boya ve fırça dolu bir kova getiriyor.



“Ambarında bulduğum bu boyalar kesin 
yenilenebilir hammaddelerden yapılmıştır.” 
Hubert başını sallayarak onaylıyor.
“Bitkilerden elde edilen boyalar; çevre, insan 
ve yaptığınız evin sakinleri olan kuşlar için 
iyidir.”



“Harika görünüyor! Tatilinizin bitmiş olması 
çok yazık, ama ne de olsa kış tatilinde 
konuklarımızın evlerimiz hakkında ne 
düşündüğünü göreceğiz.”



“Hoşçakal, Hubert! Tekrar görüşmek üzere! 
Lütfen kuş yuvamıza iyi bak.” 
“Söz veriyorum!” diyor Hubert ve uzun bir 
süre çocukların arkasından el sallıyor.



Aylar sonra Noel tatili başlıyor ve Paula’yla 
Leon nihayet tekrar Hubert’i ziyarete gidiyor.



“Evlerimize ne olduğunu çok merak ediyorum!” 
Sonunda orman seyrekleşiyor ve çocuklar yeni 
eve varıyor. “Vaaaay!!”



“Hey Paula! Hey Leon! Ne güzel bir sürpriz! 
Ben yarın geleceğinizi sanıyordum. İçeri  
gelin, size yeni evi göstereyim.”





“Vay be!! Bu gerçekten harika bir kulübe!!” Leon 
çok etkileniyor. “Tatil evinin tamamen rezerve  
edilmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Umarım  
bizim için yerin vardır.” diyor Paula korkuyla.



“Endişelenme, Paula. Sizin için her zaman yerim var. 
Üst katta sadece size ait bir oda inşa ettim!”



“Bakın, burası sizin odanız” “Ne kadar güzel! 
Ahşaptan neler de yapılabiliyor.” diyor Paula 
etkilenmiş bir şekilde. Leon “Üstelik çok da 
rahat!”diyerek yatağa atlıyor.



“Beğenmenize çok sevindim.”, diyerek 
gülümsüyor Hubert. “Yarın da kuş yuvalarınıza 
bakarız. İyi geceler, İyi uykular!” 



Ertesi sabah çocuklar çok erken uyanıyor. “Bu 
gürültü de ne?” diyor Leon gözlerini ovuşturarak. 
Pencereden dışarı baktıklarında hayretler içinde 
kalıyorlar... 



“Vay be! Tamamen rezerve edilmiş olan sadece 
Hubert’in evi değil” diyor Leon gülerek. 



Kahvaltı odasında çocuklar Hubert’e konukların-
dan bahsediyor. “Evet, kuşlar da yenilenebilir 
hammaddelerden yapılan evlerin değerini biliyor. 
Ama şimdi kahvaltı zamanı!” 
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