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Günefl Anadolu’yu severdi.
Suyun, topra¤›n ve gökyüzünün tüm bereketi bu ülkenindi.

Toprak Anadolu’yu severdi.
Dünyan›n bütün bu¤day›, üzümü, nar›, baharat› bu ülkenindi.

Sular Anadolu’yu severdi.
Dereler, tepeler, y›ld›zlar ve bütün güzel masallar bu ülkenindi.
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Anadolu, yüksek da¤lar›n aras›ndaki derin vadilerin ülkesiydi.
Da¤lar›n karl› doruklar› sabah sisi içinde yiter, görünmez olurdu.
Da¤lar›n vadileri seyretti¤i yerlerde çimen rengi yaylalar uzan›r,
‹çinden sular geçen yemyeflil vadilerde çiçek ça¤layanlar› akard›.

Anadolu, nice yaflam›n sakland›¤› engin denizlerle çevriliydi.
Sonsuz ve s›cak kumsallarda alt›n rengi kumlar par›ldard›.
Su öyle çok maviydi ki, görünmez cam gibi olur, yok san›l›r,
Geriye yaln›zca çak›l tafllar›, kayalar, bal›klar ve yosunlar kal›rd›.

Anadolu, sessiz ve büyük ovalar›n güneflli ülkesiydi.
Ovalara uzaktaki da¤lar›n ve göllerin serin kokular› gelirdi.
Esen ›l›k rüzgârlar, çok eski zamanlar›n güzel flark›lar›n› söyler,
Tarlalar›n aras›nda k›vr›larak akan dereler bu seslere efllik ederdi.
Anadolu’da gökyüzünün alt› hayat doluydu.
Topra¤›n içi ve d›fl› canl›, k›p›r k›p›rd›.
Anadolu’da bin bir çeflit kufl, geyik, bal›k, böcek ve tilki,
Bin bir çeflit a¤aç, ot ve çiçek yaflard›.
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Anadolu, birbirine benzemeyen, ama birlikte yaflayan insanlar›n ülkesiydi.
Bu bereketli topraklar›n ça¤r›s›na uyup, dört bir yandan gelmiflti onlar.
Getirdikleriyle bulduklar›n› harmanlam›fl, bambaflka olmufllard›.
Toprak onlar› bir k›lm›fl, çal›flana diledi¤ince vermiflti.

Anadolu’da do¤an çocuklar›n flansl› oldu¤una inan›l›rd›.
Bu güzel ülkenin insanlar› yürekle akl› birlikte kullanmas›n› bilirdi.
Kimi gezip seyreder, düflünür, kimi efsaneler yarat›rd›.
Kimi büyük kentler kurar, kimi da¤lar› ve nehirleri yönetirdi.
Kimi geçilmez kayalara köprüler kurar, kimi heykeller yontard›.
Kimi renkli çömlekler yapar, kimi tanr›lar›n dilinde konuflabilirdi.
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Ala, yedi renkli Gökkufla¤› Evi’nde iflte bu ülkede yaflard›.
Hiç ayak basmad›¤› bu büyük ülkeyi seyrederek büyümüfltü.
Afla¤›ya bir kez inebilir, sonra yeniden do¤ana dek evine geri dönemezdi.
Varl›¤›n›n koflulu buydu ve bunu çok iyi biliyordu.

En yak›n dostlar› Bilge Ya¤mur ve Deli Rüzgâr’d›.
Deli Rüzgâr ülkenin dört bir yan›ndan fliirler ve flark›lar tafl›rd› ona.
Bilge Ya¤mur ise dinlediklerini ve duyduklar›n› anlamas›n› sa¤lard›.
Ala, dünyaya ve hayata dair hemen her fleyi onlardan ö¤renmiflti.
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Deli Rüzgâr gençti.
Nefleliydi, dur durak nedir bilmezdi.
Akl›na geleni yapar, gönlünün diledi¤i gibi eserdi.
Mutlu olmas› mutsuz olmas› kadar kolayd›.
Deli Rüzgâr heyecanl›yd›, cesurdu, mertti, dürüsttü.
Sonbaharda a¤açlar›n kurumufl yapraklar›yla oynamay› severdi.
K›fl›n karla kapl› yüce tepelerde, yaz›n sar› baflak tarlalar›nda eser,
‹lkbahar› iple çeker, do¤an›n flenli¤ini önüne kat›p, tüm ülkeyi gezerdi.
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Bilge Ya¤mur ustayd›.
Sessiz, nazik ve güven dolu bir ö¤retmendi.
Söyledi¤i her fley do¤ruydu, eksi¤i yoktu.
Yaln›zl›¤› sevdi¤i kadar dostlar›yla olmay› da severdi.
Hep çok sakindi; düflünür, dinler, izler ve seyrederdi.
Ço¤u ormanlarda, yaylalarda ve su boylar›nda gezerdi.
fiiirler ve flark›lar dinlerken hiç dayanamaz hemen ya¤ard›.
Do¤adaki canl›larla gizemli bir anlaflmas› vard›; onsuz hiçbir fley olmazd›.
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