
Yazan: Ilknur Sofya
Resımleyen: Toybonıca
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Bu eserin tüm yayın
hakları Güçlü Çocuk ve
Advocates of Silenced
Turkey-AST’ye aittir.

Eserde yer alan metin ve
resimlerin, Güçlü Çocuk ve AST'nin

önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da

herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve

depolanması yasaktır.

Güçlü Çocuk Yayınlari

16. ESERİDİR.



Kemal geceleri uyurken babası yanında olmadığında

oyuncak aslanına

 sarılırdı.

Kemal 

babasının

iş gezilerine

gidip birkaç

gün gelmemesine

alışkındı ama bu kez

çok uzun sürmüştü.



Günler değil aylar geçmişti,
babası bir türlü dönmüyordu.

Bu yüzden,

Kemal

oyuncak

aslanını da

hiç yanından

ayırmıyordu.



Ancak aslanı babası kadar

güçlü olabilir, onu

tehlikelerden koruyabilirdi.

O ormanların kralı idi çünkü!

Babası varken zaten

kimselere ihtiyacı yoktu!



Her gün aynı

heyecanla annesine

“Babam ne zaman

gelecek?” diye

soruyordu.

Şefkatli gözlerle

ona bakan annesi

“Bilmiyorum”

demekle 

yetinmişti 

bu kez.



Kemal bu cevabı

kabullenemediği için

sinirlendi. Nasıl

bilmezdi? Anne babalar

her şeyi bilmek

zorunda değil miydi?

Bir hışımla kucakladı

oyuncak aslanını ve

odasına koştu.



Sonra, annesinin de

babasını özlemiş

olabileceğini

düşündü. Demek ki

annesi de kendisi gibi

bilmiyordu ne zaman

kavuşacaklarını.



Biraz sabırsızlanıyordu babasını görmek için ama aslanı onu hiç

yalnız bırakmamıştı. Kemal babasının ona anlattığı masalları

aslanına anlattı her gece. Kelime kelime hatırlıyordu hepsini!



İyi ki vardı Kemal'in

oyuncak aslanı. Yoksa

onu kim korurdu? Son

birkaç aydır hep

olduğu gibi aslanına

sarıldı ve gözlerini

yumdu.



Ertesi sabah kemal
gözlerini açtı.

Yatağında kocaman
bir boşluk vardı.

Aslanı yoktu!

Nefesini tutarak
kalktı yatağından

onu kaybetmiş olma
korkusuyla.Yatağının

altına, masasının üstüne

 baktı. Aslan orada da yoktu.



Gözleri dolu dolu oldu.

Bir de mutfağa bakayım

diye düşünürken tam

odasının kapısını açtığı

an aslanı elinde kendini

bekleyen babasını

karşısında buldu.

Heyecandan kalbi o

kadar hızlı atıyordu ki

ne diyeceğini bilemedi.



Oyuncak aslanı babası

yokken Kemal'i yalnız

bırakmadığı gibi, ona

kavuşurken de

yanındaydı. 
Kemal iki sevinci

birlikte

yaşıyordu. Hem

aslanını bulmuş,

hem babasına

kavuşmuştu.



Kocaman bir

rahatlama hissiyle

kollarını babasının

boynuna doladı!



Bu gece babası Kemal'i uyutmak için

yanında olsa da bir tarafında yine

oyuncak aslanı olacaktı.


