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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzak bir diyarın kralı
ülkedeki bütün tohumlara el koymuştu. Halk sebzenin, meyvenin
tadını unutmuştu. Ülkedeki tarlalar kupkuru kalmış, kralın sarayı
dışındaki her yer sapsarı olmuştu. Ama kralın kocaman bahçesi
halktan aldığı tohumlarla yeşile bürünmüştü.
Ağaçlarından ballı meyveler, tarlalarından lezzetli sebzeler fışkırmıştı.
Kral bunları yiyerek gittikçe güçlenmiş, halk günden güne
sararıp solmuştu.
Herkes kaderine boyun eğmişken bir kişi
karşı çıktı bütün bu olanlara.
Cadıtohumu.

Cadıtohumu bir toprak cadısıydı. Her çeşit bitkinin tohumu
onda bulunur, tarlasını ekmek isteyen herkes ona gelirdi.
Kralın muhafızlarının ev ev dolaşıp tohumları topladığı
günlerde Cadıtohumu beş tane tohum saklayabilmişti.
Beş sebze tohumu: Kuzu marulu, bamya, kereviz, bezelye ve nane.
Cadıtohumu yüksek mi yüksek kulesinin iç duvarlarına bu tohumları
ekmiş, günden güne kocaman bir tarlaya dönüştürmüştü orayı.
Artık bir sürü yeni tohumu olmuştu.
İşte o zaman bir karar verdi Cadıtohumu.
Halka bu tohumlardan verecek ve tarlaları yeniden
yeşillendirebileceklerini söyleyecekti.
Uçan süpürgesine bağladı çiçeklenmiş sebzeleri ve
son hız süzüldü gökyüzünde.

Cadıtohumu gittiği her yerde açlıktan zayıflamış insanları gördü.
Onlara tohum vermek istedi ama insanlar kralın korkusundan almadılar.
Küçük bir köyde hamile bir kadın gizlice cadının uçan süpürgesine
yanaştı ve kıvır kıvır yaprakları, bembeyaz çiçekleri olan kuzu maruluna
dikti gözünü. Aşeriyordu, kuzu marulunu yemezsem güçsüz kalırım diye
düşündü. Elini attığı anda Cadıtohumu fark etti,
“Eğer bu çiçeklerden çıkan tohumları tarlaya ekersen istemediğin
kadar kuzu marulu biter toprakta. Bütün köy doyar. Ama şimdi
bu kuzu marulunu sen yersen, sadece sen doyarsın,” dedi.

Dinlemedi hamile kadın, “Kralın muhafızları gelip görür tarlaları.
Bu kuzu marulunu yemezsem karnımdaki bebeğim beslenemez,
güçsüz kalır,” dedi. Cadıtohumu kadının karnına bakıp,
“O zaman senin tohumuna karşılık, benim kuzu marulu
tohumlarım. Tamam mı?” dedi.
Hamile kadın şaşırdı Cadıtohumu’nun bu söylediğine.
Cadıtohumu hamile kadına yaklaştı, “Dinle beni,
krala karşı cesur çocuklar yetiştireceğim. Toprağı,
tohumu öğreteceğim onlara. Çocuğun doğunca
birlikte büyütelim mi onu?” dedi.
Hamile kadın etrafına baktı, kurumuş tarlaları,
açlık çeken insanları gördü. Ve bir karar verip umutla,
“Evet,” dedi Cadıtohumu’na.

Yılın ekim ve hasat zamanlarında
kulede alıyordu soluğu.
O büyürken Cadıtohumu gitgide
yaşlanmıştı, kulenin merdivenlerini
çıkamıyordu artık.

Aradan yıllar geçti,
Cadıtohumu’nun toprağı
öğretmek için yanına aldığı
kız çocuğu büyüdü. Kuzu marulu
anlamına gelen Rapunzel koymuşlardı
kızın adını. Marulun yaprakları gibi
kıvır kıvır, çiçekleri gibi bembeyaz
renkteydi saçları.
Rapunzel cesur, gözü kara,
özgür bir kız olarak büyümüştü.
Zamanının yarısını annesiyle
köyünde, yarısını da
Cadıtohumu’yla kulede geçirdi.

Rapunzel bu yüzden kulenin
yüksekliğince uzatmıştı saçlarını.
Cadıtohumu kuleye geldiğinde
aşağıdan, “Rapunzel, Rapunzel.
Beyaz ipekten saçlarını sarkıt kızım,
ben geldim, Cadıtohumu,” diye
sesleniyordu. O zaman Rapunzel
örgülerini çözüp saçlarını sarkıtıyor,
Cadıtohumu da yere kadar uzanan
bu saçlara tutunuyordu.
Rapunzel tüm gücüyle yukarı
çekiyordu onu, bir ipi çeker gibi.

Kulenin içindeki tarlaları yıllar içinde büyümüştü.
Tek değildi Rapunzel, dört kız kardeşi vardı.
Cadıtohumu güçlü, cesur, toprağı
ekip biçebilecek başka kızlar da yetiştirmişti
tıpkı Rapunzel gibi.
Şöyleydi isimleri:
Bezelye anlamına gelen
Erbse.
Bamya anlamına gelen
Okra.

Kereviz anlamına gelen
Sellerie.
Nane anlamına gelen
Minze.

Rapunzel kız kardeşleriyle her gün kulenin
iç duvarlarındaki tarlayı ekip biçerken
şarkı söylerdi.

Günlerden bir gün kralın oğlu kurumuş tarlalardan atıyla geçerken
kuleyi fark etti. Sonra Rapunzel’in şarkı söyleyen güzel sesini duydu.
Rastlantıya bakın ki tam da o sırada Cadıtohumu kuleye gelmiş
Rapunzel’e saçlarını sarkıtması için sesleniyordu.
Prens dikkatle izledi, kuleden aşağı sarkan bembeyaz saçları
gördü önce, sonra Rapunzel’in yüzünü.
O an, “Ben de bu şekilde yukarı çıkabilirim.
Pamuk saçlı Rapunzel’le tanışabilirim,” dedi.

Rapunzel ertesi gün, “Rapunzel, Rapunzel. Beyaz ipekten saçlarını
sarkıt kızım, ben geldim, Cadıtohumu,” seslenişiyle uyandı.
Hemen sarkıttı saçlarını aşağıya. Sonra ağır ağır çekti yukarı.
Karşısında bir anda prensi görünce şaşırdı Rapunzel.
“Sen de kimsin?” diye sordu.
Prens, “Seni camda gördüm, çok beğendim.
Beni eş olarak kabul eder misin?” dedi.
Rapunzel sinirlendi, “İzinsiz girdin buraya, hem de
Cadıtohumu’nun sesini taklit ederek. Bu hiç doğru değil.
Seni tanımıyorum bile,” dedi.
Prens, “Tanımadın mı beni? Prensim ben, kralın oğlu.
Baksana kıyafetlerime.”
Rapunzel, “Kralın oğlu da olsan izinsiz kimsenin
evine giremezsin,” diye kızdı.
Prens, “Benim babam kral. İstediğimi yaparım.
Benim her şeye gücüm yeter,” dedi. Sonra kulenin
duvarlarındaki tarlayı fark etti prens, anlamadı önce ne olduğunu,
“Hem siz ne yapıyorsunuz burada böyle?” diye sordu merakla.
Rapunzel, “Buraya küçük bir tarla kurduk. Buradan topladığımız
tohumlar birikince ülkedeki tarlaları yeniden ekeceğiz.
Tekrar yeşil yapacağız her yeri. İnsanlar eskiden olduğu gibi
sebze, meyve yiyebilecek,” dedi.

Prens, Rapunzel’e hayranlıkla baktı ve
heyecanla, “Ben de yardım etmek
istiyorum size,” dedi.
Rapunzel gülümsedi, bu teklife
mutlu oldu, “Mesela domates, kabak,
patlıcan tohumu bulabilir misin bize?”
diye sordu.
Prens heyecanla başını salladı ve
hızla ayrıldı kuleden.

Günler günleri kovaladı. Prens her geldiğinde bir tohum
getirdi. Bir gün biber, bir gün salatalık, bir gün çilek,
bir gün elma. Prens saraya girip kral babasının halktan
topladığı tohumlardan alıp getiriyordu Rapunzel’e.
Zaman akarken Rapunzel ve kız kardeşlerinin ektiği
yeni tohumlar da büyüyordu. Kulenin iç duvarındaki
tarlada her tür sebze ve meyve vardı artık. Prens de
bu sayede birçok tohumu tanımış, öğrenmişti.
Cadıtohumu kızlarını yanına çağırdı, yıllarca beklenen
an gelmişti. Kraldan korkmamayı öğrenerek büyüyen
kızlar yola çıkmaya hazırdı. Cadıtohumu, “İnsanları
eski tarlalara, sebzelere, meyvelere ve yeşil dünyaya
kavuşturun benim toprak kızlarım,” dedi ve
sıkı sıkı sarıldı onlara.

Rapunzel beyaz saçlarını omuz hizasında kesti, eteğini giydi ve
bir sürü tohumla çıktı kuleden.
Ardından Minze, Sellerie, Erbse, Okra da çıktılar.
Kızların her biri bir yola saptı.

Rapunzel ile prens yürüye yürüye yol ayrımına geldiler.
Prens saraya giden yola sapacakken Rapunzel elini uzattı,
“Birlikte dünyayı yeşillendirelim mi?” diye sordu.
Rapunzel ile prens tohum ata ata dünyayı
yemyeşil bir yer yapmak için yola koyuldular.

