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gün Lokumluk’ta çok
değişik bir etkinlik
vardı. Herkes toplanıp
Lokumluk’u güzelleştirmek
için çiçekler ekecek, meydanı
temizleyecek, Lokumluk’un
çocukları da meydandaki
büyük duvara resimler
yapacaklardı.
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Lokum, Can ve Defne büyük
duvarı boyayabilecekleri için çok
heyecanlıydılar. Düşünsenize, resim
defteri gibi istediklerinizi çizip
boyayabileceğiniz kocaman bir duvar!
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Erkenden önlüklerini giyip, boyalarını ve fırçalarını
yanlarına alarak duvarın önüne geldiler. Duvarın
önüne geldiler ama ne çizeceklerini bilmiyorlardı ki!
Acaba renkli renkli çiçekler mi çizselerdi? Ama onlar
resimleri farklı bir şeyler olsun istiyorlardı.
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Onlar düşünürken, yanlarına sarı saçlı, mavi gözlü,
şirin bir abla geldi ve onlara katılıp katılamayacağını
sordu. Türkçeyi bir değişik konuşuyordu. Defne, daha
ne yapacaklarına karar veremediklerini ama tabii ki
beraber çizebileceklerini söyledi.
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Böylelikle Tanja Abla’yla
tanışmış oldular. Tanja Abla,
Almanya’nın Köln şehrinden,
Erasmus programıyla
Türkiye’ye gelmiş bir
öğrenciydi. Altı aydır da
Türkiye’deydi.
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Defne, Erasmus’un ne olduğunu merak etmişti.
Tanja, “Erasmus, Avrupa Birliği’nin bir dostluk
programı Defne’ciğim,” dedi, “Üniversite
öğrencileri farklı kültürleri görmek için bir
süreliğine başka bir üniversitede okuyorlar.
Böylelikle hem yeni bir kültürle tanışıyor hem
de bol bol arkadaş ediniyorlar.” Bu dostluk
programı hepsinin çok hoşuna gitmişti. Belki
büyüyünce onlar da bir süreliğine başka Avrupa
ülkelerinde okurlardı.
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Lokum böyle hayaller kurarken, Defne,
Tanja’ya Köln’ün nasıl bir yer olduğunu
sordu. Tanja hemen eline bir kalem aldı
ve duvarın üstüne kocaman bir nehir
ve nehrin etrafına da güzel bir şehir
çizdi. “Bu nehrin adı Ren. Üstünde de
sekiz tane köprü var,” dedi.
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Can bir nehirde bu kadar
çok köprü olmasına
şaşırmıştı. Tanja, bu
köprülerden ikisinin
demiryolu köprüsü
olduğunu söyledi ve
Almanya’da bol bol
trene bindiklerini anlattı.
Erasmus’la birçok yere
geziye gittiklerini,
bugün de Lokumluk’u
güzelleştirmek için buraya
geldiklerini söyledi.
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Lokum’un aklına harika
bir fikir gelmişti. Neden
duvara üzerinde köprü olan
bir nehir çizmiyorlardı ki?
Defne de köprünün etrafına
el ele tutuşmuş çocuklar
çizebileceklerini düşünmüştü.
Bu köprünün adı Dostluk
Köprüsü olabilirdi.
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Böylelikle, duvarın
bu tarafı da Dostluk
Duvarı olabilirdi!
Aynı Erasmus dostluk
programı gibi! Bu fikir
hepsinin çok hoşuna
gitmişti. Hep birlikte
dostluk duvarını
boyamaya başladılar.
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Çocuklar günün sonunda
rengârenk bir dostluk
duvarı çizmiş, bir de dost
edinmişlerdi.
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Peki, kedi ne
yapıyordu? Kedi de
patilerini boyaya
batırıyordu. Dostluk
duvarında onun da
pati izleri olmalıydı
tabii!
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KENDİ DOSTLUK DUVARINI RESİMLE
Lokum ve arkadaşları, Tanja’yla birlikte kendi duvarlarını hayal edip
resimlediler. Senin için Dostluk Duvarı ne ifade ediyor?
Sen olsan aşağıdaki duvara neler resmederdin?
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Dereyi Kirleten Fabrika
Yeni Bir Arkadaş
İtfaiye Arabası
Organik Çiftliğe Bir Gezi
Piknik Günü
İçecek Bir Şey İster misiniz?
Yeni Çocuk Parkı
Denizler Temiz Olsun%!
Ahmet de Okula Gelsin%!
Bütün Oyuncaklar Hepimizin İçin
Dostluk Duvarı
Bisiklet Dostu Şehir
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