Tarla Faresi, sivri burnunu havaya dikip olanca gücüyle
derin bir soluk ald›.
“Oh, mis gibi bahar kokuyor!” dedi arkadaﬂ›
Köstebek Kuki’ye. “Baksana; çiçekler açm›ﬂ, taze
çimenler ç›km›ﬂ, güneﬂ p›r›l p›r›l parl›yor. Ne güzel
bir gün!”
Köstebek Kuki surat›n› ekﬂitip, önüne ç›kan bir dal
parças›na tekmeyi bast›. “Öfff!” dedi. “Neresi güzel?
Berbat, s›k›c› bir gün. E¤lenmek için bir ﬂeyler yapmak
laz›m.”
“Birlikte oyun oynayal›m,” diye önerdi Tarla Faresi.
“Ööööf,” dedi yine Kuki, “ne s›k›c›s›n!”
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“Merhaba!” diye seslendi biraz ileriden Kurba¤a Kurbiﬂ.
“Yeni elbisemi deniyordum. Yar›n benim do¤um günüm de,
çok güzel olmak istiyorum. Bütün arkadaﬂlar›m gelecek. Siz
de gelsenize!”
‹ﬂte, diye düﬂündü Kuki, e¤lenme f›rsat› ç›kt› karﬂ›ma.
Sonra da alayc› bir ifadeyle, “Aman, aman, bu ne
süs püs böyle! Kesinlikle partinin en güzel k›z› sen
olacaks›n,” diyerek, Kurba¤a Kurbiﬂ’in yak›n›ndaki çamur
birikintisinin içine z›play›verdi.
S›çrayan çamurlarla güzelim elbisesi
berbat olan Kurbiﬂ a¤laya v›raklaya evine
giderken, karn›n› tuta tuta güldü Kuki:
“Heh heh heh! Pasakl› kurba¤a!”
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Tarla Faresi ﬂaﬂk›nl›k içinde, “Neden böyle yapt›n?
Kurbiﬂ’i çok üzdün,” dedi arkadaﬂ› Kuki’ye.
Köstebek Kuki umursamaz bir tav›rla omuz silkti.
O s›rada biraz ileride, hiçbir ﬂeyden haberi olmayan
Sincap Z›p Z›p toplad›¤› cevizleri k›r›yordu. “Ceviz ister
misiniz?” diye seslendi. “Bir sürü toplad›m. Birlikte yeriz.”
Köstebek Kuki bir süre eli çenesinde düﬂündü. Sonra
da s›r›tarak, “Benim daha iyi bir fikrim var. Bunlarla top
oynasak nas›l olur?” dedi ve ceviz y›¤›n›na koca bir tekme
savurdu. Her biri baﬂka tarafa saç›lan cevizler, çal›lar›n,
çimenlerin, çiçeklerin aras›nda kaybolup gitti.
Sincap Z›p Z›p hem çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ hem çok üzülmüﬂtü.
“Ben onlar› ne emeklerle toplam›ﬂt›m. ﬁimdi ne
yapaca¤›m, ne yiyece¤im?” diye s›zland›.
Kuki bir yandan k›k›rday›p bir yandan da laf
yetiﬂtiriyordu: “A¤aç köklerini yersin, ne dersin?
Heh heh heh! Amma komi¤im ha!”
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Tarla Faresi, arkadaﬂ›n›n davran›ﬂ›na çok üzülmüﬂtü.
Üzülmüﬂtü ama, onu engelleyememiﬂti iﬂte.
Cevizlerinin peﬂine düﬂen Z›p Z›p’› geride b›rak›p,
çimenlik tepeye do¤ru yürüdüler. Tepeye vard›klar›nda
Kaplumba¤a Topik de oradayd›.
“Pof, pof...” dedi Topik nefes nefese. “Biraz
soluklanay›m, çok yoruldum. Bu tepenin çimenlerinin
çok lezzetli oldu¤unu duymuﬂtum, ama benim için
t›rmanmak çok çok zor oldu.”
Köstebek Kuki yine haylazl›k peﬂindeydi.
“T›rmanmak senin için zor oldu, ama inmek çok
kolay olacak,” deyip Kaplumba¤a Topik’i aﬂa¤›ya itiverdi.
Zavall› kaplumba¤ac›k korkudan kabu¤unun içine
saklanm›ﬂ bir ﬂekilde tang›r tungur aﬂa¤›ya kadar
yuvarland›. Ancak bir a¤aca toslayarak durabildi.
Kuki, elleri belinde, “Heh heh heh! Çimenleri
baﬂka yerde yersin art›k!” diye seslendi ona.
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