ÖZSUYUM YAPIŞKANDIR ÇOK
Bir varmış, bir yokmuş, Tanrının kulu çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken
ülkenin birinde fakir bir oduncu yaşarmış. Çok iyi yürekli olan bu oduncu ormandaki
ağaçları hem sever hem de sayarmış. Her ne kadar oduncu diye bilinse de ne ağaçları
keser ne de dalları kırarmış. Sadece yerdeki dal parçalarını toplar, satarmış. Belki de o
kadar fakir olmasının nedeni buymuş.
Bir gün oduncu ormanda dolaşırken, iri çaplı
bir çam ağacından ses geldiğini farketmiş,
kulağını kabartınca şu sözleri duymuş.
-Özsuyum yapışkandır çok, dalım kırıldı,
saran yok.
Oduncu ağaca dikkatli bakınca gerçektende
üç dalının kırılmış olduğunu ve buralardan
özsuyu aktığını görür. Ağacın ıstırap
çektiğini düşünerek, gömleğini yırtar ve
ağacın yaralarını nazik bir şekilde sarar. Tam
işini bitirdiğinde, bir de ne görsün. Ağacın
dallarından aşağıya doğru altın ve gümüş
paralar yağmıyor mu!. Paraları toplayan
oduncu, ağaca teşekkür eder ve köyüne
döner. Artık çok zengindir.
Oduncunun aniden paraya kavuştuğunu
farkeden, köyün kötü yürekli ve açgözlü
adamı, oduncuya, bunun nasıl olduğunu sorar. Aslında çam ağacının dallarını kıran
da odur. Oduncu, olup biteni anlatır. Adam, durumu öğrenir öğrenmez ormana koşar.
Aklı fikri altın ve gümüş parada olan hain adamın çam ağacı umurunda bile değildir.
Adam, ağaçtan gelen ses üzerine birden irkilir.
-Özsuyum yapışkandır çok, dokun bana aksın oluk oluk.
Paraların akacağını zanneden adam heyecanla ağacın üstüne atlar. Ağaca sarılmasıyla
birlikte, ağacın her yanından çıkan yapışkan özsuyu adamı sarıp sarmalamış, kalın bir
özsuyu tabakası ile örtünen açgözlü adam, kıpırdayamaz hale gelmiştir.
Özsuyu tabakası ancak ertesi gün yumuşamış ve geceyi ormanda hareketsiz bir halde
geçiren adam kollarıyla bacaklarını tekrar oynatabilmiştir. Artık dersini aldığından, o
günde itibaren hiçbir bitkiyi incitmemiş, canını yakmamıştır.
Siz de bütün canlılara karşı saygılı olun, onları hiçbir şekilde incitmemeye çalışın.
Öykü ile ilgili sorular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oduncu neden fakirdir ?
Bir ağacın özsuyunu neye benzetebiliriz ?
Oduncu ağaca nasıl davrandı ?
Hain adam nasıl davranmış ?
Bitkilerin de hisleri olabilir mi, canları yanabilir mi ?
Bu öyküden hangi dersleri çıkarabiliriz?

Şiddetten Kaçınma
Canlıları İncitmeme
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