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TİLKİ İLE KİRPİ

     Bir varmış bir yokmuş, zamanın birinde bir 
tilki ile bir kirpi yaşarmış. Bunlar
çok iyi arkadaşlarmış. Birlikte gezerler, birlikte 
yiyip içerlermiş.
     Bir gün yine birlikte gezerlerken, kirpi bir 
avcının tuzağına düşmüş ve kapana
sıkışmış. Kurtulmak için çabalamış çabalamış; 
ancak bir türlü kapandan
kurtulamamış.



TİLKİ İLE KİRPİ

     Kurtulamayınca da arkadaşı tilkiden 
yardım istemiş. Ona:

     “Tilki kardeş, yardım et de kurtulayım bu 
tuzaktan!” demiş. Tilki:
     “Kirpi kardeş, avcı senin dikenli postunu 
ne yapsın? Nasıl olsa birazdan gelir.
     Gelince de seni kapandan çıkarıp bir 
kenara atar. O gelene kadar bekle!” deyip
onunla dalga geçmiş ve oradan ayrılmış.



TİLKİ İLE KİRPİ

     Kirpi, tilkinin yardım etmemesine çok
kızmış; ancak ses etmemiş. Derken avcı 
gelmiş ve kirpiyi kapandan kurtarıp bir
kenara bırakmış.
     Aradan zaman geçmiş, tilki ile kirpi yine 
bir araya gelmişler ve yine birlikte gezmeye 
başlamışlar. Bir gün yine birlikte 
gezerlerken, bu defa tilki avcının tuzağına
düşmüş ve kapana sıkışmış.



TİLKİ İLE KİRPİ

     Düşünce kirpiye:
     “Kirpi kardeş, bana yardım et de 
kurtulayım bu kapandan!” demiş. Kirpi, 
tilkiye:



     “Tilki kardeş, vaktiyle sen beni 
kurtarmamıştın. Şimdi ben seni neden
kurtarayım ki?” demiş. Tilki, can havliyle 
kirpiye o kadar çok yalvarmış ki, kirpi en
sonunda dayanamayıp tilkiyi avcının 
kapanından kurtarmış.



TİLKİ İLE KİRPİ

     Gel zaman git zaman, kirpi bir gün yine 
avcının kapanına sıkışmış. Yine tilkiden 
yardım istemiş. Tilki yine kirpiye:

     “Kirpi kardeş, avcı senin dikenli postunu 
ne yapsın? Nasıl olsa birazdan gelip seni 
salıverir!” deyip kirpiyle yine dalga geçmiş.



TİLKİ İLE KİRPİ

      Kirpi bakmış ki tilkinin kendisini
kurtaracağı yok, kurnazlık edip tilkiye:

     “Tilki kardeş, ben tuzağa düştüğüme 
üzülmüyorum. Senin gibi sevdiğim bir
arkadaşımdan ayrılacağıma üzülüyorum.  

        Gel şu kınalı elinden son kez öpeyim 
de ölürsem öyle öleyim!” demiş.



TİLKİ İLE KİRPİ

     Gururlanan tilki, hemen elini kirpiye 
uzatmış.

     Uzatınca, kirpi elini ısırıvermiş. 
Isırınca, tilki can acısıyla elini kapana 
sıkıştırmış.

     Çabalamış çabalamış; ancak elini 
kapandan bir türlü kurtaramamış. 



TİLKİ İLE KİRPİ

     Sonra avcı gelmiş, tilkiyi kapandan 
çıkarıp yakalamış. Tilkinin derisini bir 
güzel yüzmüş. Kirpiyi de:

     “Bana bir tilki derisi kazandırdın!” 
diye salıvermiş. Böylece tilki, 
yaptığının cezasını çekmiş.
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