LOULOU
LOULOU
Bir zamanlar hiç kurt görmemiş bir tavşan varmış…

…Ve hiç tavşan görmemiş bir genç kurt varmış.
Amcası, onu hayatının ilk avına götürmeye karar
verir.

O gün yaşlı kurt o kadar aceleciydi ki, bir
kayaya çarpar ve olduğu yerde düşüp ölür.
Böylece genç kurt tek başına kalır…Kendi
kendine ne yapacağını düşünüyordu ki, uzak
olmayan ve toprağa eşilmiş bir delikten, bir ses
duyar.
Kurt deliğe yaklaşarak kafasını sokup baktığında
yatakta yatarak kitap okuyan küçük bir hayvan görür.
" Hey sen" der kurt. "Bana yardım edebilir
misin ? Amcam kaza geçirdi. Öldü…Ne
yapacağımı bilmiyorum…"
" Eee, eğer o öldüyse" der küçük hayvan , "çok
kolay : onu gömmek lazım. Sana yardım edeceğim !"
Ve yerinden kalkar.
Yaşlı kurdu dağa gömmeye giderler… Kurt," Yoksa
sen bir tavşan olmayasın ?" diye sorar.
"Evet. Adım Tom", der küçük tavşan. " Ya sen, bir
kurt musun ? "
"Evet" der kurt. "Ama benim adım yok."

" Aa! " der tavşan, " bu beni hiç saşırmıyor ! Ben
seni Loulou diye çağırsam ne dersin ?"
" Bana çok yakıştı" der kurt.
" Kurtların tavşan yediği doğru mu ? " diye sorar
Tom.
" Öyleymiş" der Loulou. " Fakat ben henüz
yemedim."
" Herşeye rağmen" der Tom, " ben senden
korkmuyorum."
Tom ve Loulou gerçek arkadaş olurlar. Aylarca
beraber kalırlar. Loulou büyüdü.
Tom ona misket oynamayı, okumayı, sayı saymayı ve
karnını doyurmak için balık avlamayı öğretti.
Loulou Toma çok hızlı, diğer
tavşanlardan daha
hızlı koşmasını öğretti.
Loulou, aynı zamanda Toma korkmasını da öğretti.
Zaman zaman KURTTAN KORKMAYI, zaman
zaman da TAVŞANDAN KORKMAYI oynuyorlar.
Fakat, onlar TAVŞANDAN KORKMAYI oynayınca
Loulou hiç kormuyordu,
KURTTAN KORKMAYI oynayınca Tom herzaman
çok korkuyordu.
Bir gün, Loulou Tomu öylesine korkuturki, o da
çabukcadeliğine girer ve birdaha
çıkmamaya karar verir.
Ertesi gün, Tom tüm günü yatağının üzerinde
ağlayarak geçirir. Loulou, onu hiçbirzaman
yemiyeceğine, yegane arkadaşı olduğuna dair yemin
etsede…
Hayır, Tom hiçbirşey duymak istemiyor : Kendi
deliğinde kalır.
Gece olunca, Tom Loulounun kocaman, siyah ve
kırmızı ve onu yediğinı rüyasında görüyor.

Loulou, Tom ile arkadaşlığının tümden bittiğini
zanetti.
Birkaç gün Tomun yuvasının deliğinin önünde
bekledikten sonra çıkınını alır
üzgünce bir dağa doğru gider, belki orda bir başka
tavşan arkadaş bulacaktır.
Fakat orda, kurt dağlarında, bir tavşan bile kalmamıştı.
Hatta, kurtlar Loulouyu uzaktan tavşan zannederek
saldırırlar bile.
Iste bu gece Loulou, KURTTAN KORKMAYI
öğrendi.
Kurtların
korkunç
takibinden
korkusundan
ölecekmiş gibi olan Loulou Tomu
görmeye gelir. Ona "Tom" diye çağırır, " Ben
KURTLARDAN KORKMANIN gerçekten ne
olduğunu anladım. Seni hiçbirzaman
korkutmayacağım. Sana söz veriyorum ! Deliğinden
lütfen çık Tom !"
Tom düşünüyor. Kendi kendine : " Eğer o gerçekten
korktuysa, benim kadar korktuysa, onun birdaha
başlamayacağını biliyorum."
Yuvasından çıktı ve ikiside birbirlerinin kucağına
kendilerini atarlar.
Sonra ikisi birlikte, önceden olduğu gibi balık
avlamaya giderler.

