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KÜÇÜK TİLKİ

    Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde kuyruğu 
kopmuş bir tilki yaşarmış.

     Bu tilkinin kuyruğu kopmuş olduğundan, diğer 
tilkiler ona:
     “Küçük tilki, küçük tilki!” derler, onunla alay 
ederlermiş. Kuyruğu kopmuş tilki de buna çok 
üzülürmüş. O üzülse de gel zaman git zaman, adı 
Küçük Tilki kalmış.



  

KÜÇÜK TİLKİ

     Bir gün Küçük Tilki arkadaşlarına bir oyun 
oynamak istemiş ve onlara:

     “Tarlanın birinde bir armut ağacı gördüm, 
çok güzel armutları olmuş, gidip birlikte toplayıp 
yiyelim!” demiş. Arkadaşları da kabul etmiş. 

     Birlikte düşmüşler yola. Gide gide gitmişler, 
varmışlar tarlaya. Küçük Tilki onlara:

     “Siz ağaca çıkıp armutları ağacın dibine 
düşürün, ben de hem düşürdüğünüz armutları 
toplayayım hem de etrafı gözetleyip tarlanın 
sahibi gelecek olursa size haber vereyim!” 
demiş.



  

KÜÇÜK TİLKİ

     Küçük Tilki’nin arkadaşları:

     “Tamam!” deyip çıkmışlar ağaca. Küçük Tilki 
arkadaşlarına:

     “Ağaçtan düşmemeniz için kuyruklarınızı 
ağacın dallarına dolayın!” demiş.

     Onlar da kuyruklarını ağacın dallarına iyice 
dolamışlar. Sonra da başlamışlar armutları 
ağacın dibine düşürmeye. Onlar düşürdükçe 
Küçük Tilki toplayıp yemiş.



  

KÜÇÜK TİLKİ

     Yemiş yemiş iyice karnını doyurmuş. Sonra 
arkadaşlarına:

     “Siz armutları ağacın dibine düşürmeye 
devam edin, ben şu tepeye çıkıp tarlanın sahibi 
geliyor mu diye bakayım!” demiş. Onlar da:

     “Tamam!” demişler. Küçük Tilki gitmiş. 
Arkadaşları da armutları toplamaya devam 
etmişler. Topladıkça toplamışlar. Aradan zaman 
geçmiş. Küçük Tilki geriden:

     “Kaçın kaçın, tarlanın sahibi geliyor!” diye 
bağırarak gelmiş.



  

KÜÇÜK TİLKİ

      Küçük Tilki’nin arkadaşları korkudan 
kendilerini ağaçtan aşağıya birer birer atmışlar. 

     Atar atmaz kuyrukları ağacın dallarında 
kalmış. Sonra da birlikte kaçıp bir yere 
saklanmışlar. Küçük Tilki’ye dönüp:

     “Ne oldu, tarla sahibinden kurtulduk mu?” 
demişler.



  

KÜÇÜK TİLKİ

     Küçük Tilki onlara gülerek:

     “Tarla sahibi falan yok, size yalan söyledim. 
Şimdi arkanıza dönün de bir bakın bakalım, 
sizin de kuyruklarınız yok, artık siz de küçük tilki 
oldunuz. Bundan sonra benimle bir daha alay 
edemezsiniz!” demiş.

     Bunun üzerine Küçük Tilki’nin arkadaşları 
mahcup olmuşlar ve Küçük Tilki’den özür 
dileyip bir daha onunla alay etmemişler.
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