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Hayatın O Güzel Şarkısı, doğanın vazgeçilmez parçası 
ve süsü olan hayvanların gözüyle anlatılan öykülerden 

oluşuyor; onların da duyguları, düşünceleri, hayata dair 
görüşleri var. Onlar da doğuyor, büyüyor, büyüdükçe 

öğreniyor. Ama kimi acımasız insanlar, onlara öyle kötü 
davranıyor ki… Gelin, biz insanların zalimliklerini, 
bir de kitabın kahramanları olan, yaşamı her türlü 

kötülüğüne karşın seven bu şirin hayvanlardan dinleyin. 
Onlardan, hayatın o güzel şarkısını dinleyin...

Hayvan dostlarımız, 
hayatın o güzel şarkısını söylüyor!
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José Mauro de Vasconcelos

26 Şubat 1920’de Rio de Janeiro’da 
Bangu’da doğan José Mauro de 
Vasconcelos, çok fakir bir ailenin on bir 
çocuğundan biriydi. Ailesinin fakirliği 
nedeniyle, çocuk yaşta, akrabalarının 
yanında yaşamını sürdürmek zorunda 
kaldı. Okumayı tek başına öğrendi. 
Dokuz yaşında yüzmeyi öğrendi, 
şampiyon olmayı hayal etti. Çizim, 
hukuk ve felsefe gibi çeşitli dallarda 
öğrenim almak istedi, ama devimci ruh 
yapısı nedeniyle kısa sürede vazgeçti. 
Muz taşıyıcılığından gece kulübü 
garsonluğuna kadar çeşitli işlerde çalıştı. 
Şeker Portakalı’nın babası olan yazarın, 
1941’de Eğitim Bakanlığı’nın bahçesine 
heykeli dikildi. Avrupa’yı, tüm Brezilya’yı 
dolaştı. 24 Temmuz 1984’te São Paulo’da 
öldü.

JAPON SARAYI

KRİSTAL YELKENLİ

yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitaplarıdır.
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Çiftlik

Bir za man lar... 

Ülke nin bi rin de ko ca man bir çift lik varmýþ. 

Ar ka av lu sun da da gen ce cik bir at kes ta ne si aða cý.

Güne þin par ladýðý yem ye þil kýrlarýnda ya  rýþ at larý 

ye tiþ ti ri lir miþ.

Or man da ise mi nik kuþ lar özgürce þakýmayý öðre

ni yor larmýþ.

Tatlý tatlý esen yu mu þacýk rüzgâr günden güne 

da  ha da alev ren gi alan uç suz bu caksýz tar la lar da ki 

ay çi çek le ri ni bir o ya na sal lar mýþ bir bu ya na.

Gölün su larýnda son ra dan kent te ki ak var  yum la ra 

götürüle cek kýrmýzý balýklar dün ya ya ge li yor muþ.

Çift lik te her þey çok güzel miþ.

Ama in san lar?.. 
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Güneşe Övgü

“Ah! Ne güzel! Çok güzel!”

 An ne miz bu sözler le þakýya rak be nim le iki küçük 

kýzkar de þi mi ga gasýyla yu vamýzýn ucu na doð ru it miþ

ti.

“Ola cak þey de ðil!.. Bütün günü uy kuy la ge çir

mek is te yen þu tem bel le re de bakýn he le!.. Görülmüþ 

þey mi? Ha di gi dip oy nayýn. Yok sa güneþ da ha doð

madý mý?”

Ko ca man bir çýnar aðacýnýn üçüncü da lýn da ki 

yu vamýzýn pen ce re si ni oluþ tu ran de lik ten dýþarý bakýp 

gözle rim den hâlâ uy ku aka  rak ha yatý ye ni den algýla

ma ya çalýþýyor dum.

Güneþ, uç suz bu caksýz or manýn sýk dal la rý ara

sýndan süzülme ye çalýþýrken, ge ce nin ge  ti rip býraktýðý 

so ðuk ha vayý kor ku tup ka çýr mak is ter ce si ne her ye ri 

ýþýkla dol du ru yor du.
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Güneþ ýþýnlarýndan ka çan son ya ra sa lar in ce cik 

ses le riy le çýðlýklar atýyor, hýzlý ha re ket ler le ha va da 

hal  ka lar çi zi yor lar, ken di le ri ne barýna cak ka ranlýk 

kö   þe ler arýyor lardý.

“Ah! Ne güzel! Çok güzel!”

Sa bah, ya vaþ ya vaþ uy ku sun dan uyaný yor, ýþýltýlý 

par mak larýný her bir yap ra ða doð   ru tek tek uzatýyor

du.

Güneþ, her bir çiy ta ne sin de yansýyor , o sýra da 

ya   vaþ ya vaþ açýlmak ta olan uy ku lu gözle re ilk öpü

cüðünü kon du ru yor du.

Son ra da çiy ta ne cik le ri tu tun duk larý dal  lar dan 

ko pup alt ta ki dal lar da ki çið ta ne cik le riy le bir le þip iri

le þi yor, küçük yap rak lar dan da ha büyükle re, 

büyükler den da ha aþaðýda ki le re, ora dan da ma vim si 

sar ma þýk   lar dan kayýp kalýn kökle rin üze ri ne dü þe rek 

uy ku ser sem li ðini da ha üze rin den ata  mamýþ top raðýn 

içi ne iþ li yor lardý.

O za man da din len miþ nem li top raðýn o hoþ ko 

ku su yükse li yor du ha va ya.

“Her þey ne ka dar da güzel!”

Ah ben de bi le bil sey dim an nem gi bi þakýmayý!

Günün bi rin de ben de þakýya cak mýþým. An nem 

bi  raz da ha büyü dü ðüm de be nim de þakýya bi le ce ði mi 

söyle miþ ti.

An ne me bakýlýrsa yav ru kuþ lar çev re le rin de ki gü 

zel li ðin et ki si ni son ra dan þarký la rýnda ki en küçük 
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no    ta lar da bi le an 

la ta bil mek için 

önce bu güzel lik le ri 

iç le ri ne sin dir me liy

miþ  ler.

Henüz çok küçük

tük. Günden güne uza

yan uçuþ larýmýzla dün

yayý, ha yatý öð ren me ye ça  

lýþýyor duk.

Ga gamý iyi ce aça rak 

es ne dim. 

Ba yan Ra qu el se vim li bir 

hüthüt ku þuy du. Sözde, 

Fransýz bir hanýmýn evin  den 

ka çýp bu or ma na sýðýnmýþ. Ken

di si böyle söy lüyor du. Bir ku þun 

bir ev den kaçmýþ ol ma sýnýn ne an la ma gel di ði ni an la

ya mý yor dum. Ne za man bu ko nu yu aça cak ol sa, 

bi zim bü yükle ri miz den bi ri he men so ku lup, “Aman 

ço cuk lar duy masýn,” di ye rek onu sus tu ru yor du.

Ney se... Ba yan Ra qu el o gün yi ne ken din ce þa 

kýya rak her ke se ses len di:

“Güneþ doð du ço cuk lar! Sa bah ol du! Top  lantý 

sa a  ti gel di!”

“Pen ce re ye dönüp an ne me sor dum:

“An ne ci ðim top lantýya sen de ge le cek mi sin?”
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“Hayýr oð lum sen kar deþ le rin le git. Bak  sa na evin 

içi dar ma daðýnýk. Evi mi ze bi raz çe kidüzen ver mem 

ge re ki yor.”

Tem bel tem bel açtým ka nat larýmý. Mi ni cik göð

sümün ka bar masýyla bir lik te ko yu ma vi tüyle ri min 

altýn sarýsý le ke ler le aydýnlandýðýný gördüm. Ayak la

rýmýn ucun da yük  sel dim, diz le ri mi büke rek ken di mi 

boþ lu ða býraktým.

Ne güzel di uç mak!

Mu hab bet ku þu ol mak ne güzel di!

Gözle ri mi yu mup be de ni mi yap rak larýn üze ri ne 

býrak mak ge li yor du içim den, ama an ne min hiç ho  þu

na git mi yor du bu; böyle yaptý ðý mýzda on dan azar bi le 

iþi ti yor duk.

Yaþlý kayýn aðacýnda ki top lantý evin de iyi bir yer 

ka pa bil mek için her kes ha va lar da uçu þup du ru yor du.

Günün bi rin de ben de katýla caktým bu ko þuþ tur

ma la ra. Da ha o ka dar hýzlý uçamýyor dum.

So luk so lu ða, yor gun argýn vardým top lantý evi

ne. Ka la balýðýn için de 

ken di me kü çük bir yer 

ara dým. 

Ba yan Ra qu el, 

ko     ro da ki ye ri ni 

alýp, içi boþ bir 

da  la ga  gasýyla üç 

kez vur du. Bu nun 
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üze ri ne kuþ lar gü  ne þe övgü ol sun di ye, hep bir lik te 

ha yat larýnýn en gü  zel þarkýsýný söyle me ye baþ ladýlar. 

Güneþ, ufuk ta yükse lir ken, bu öv gü þarkýsýyla kývanç

tan kýpkýrmýzý ol muþ tu. 

Uzak lar da ki te pe le rin sýrtlarý ýþýldamýþ, rüz  gârýn 

tatlý tatlý mýrýlda na rak do laþtýðý ay çi çeði tar la larý altýn 

sa rý sýna bürünmüþtü.

Gözle ri mi bu görüntüden ayýrýp aþaðý bak týðýmda 

Ýra ce ma’nýn, in ce cik ça tallý se siy le söyle di ði miz þar

kýya katýlma ya çalýþtýðýný gördüm. Ýra ce ma, her þey

den ürken, þim di de þarký söyle me yi öðren me ye ça 

lýþan bir balýk çýldý. 

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”
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Be nim gi bi yav ru kuþ lar bir an da ha va lanýp onun 

çev re sin de uça rak dur ma dan ba ðýrma ya baþ ladýk:

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

Kah ve ren gi gözle ri yaþ lar la dol muþ tu Ýra ce ma’ 

nýn.

“Yap mayýn ço cuk lar,” di ye mýrýldandý.

Biz ler se bir da la tu tun muþ,

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!” di ye dur ma dan baðýrýyor

duk.

“Bun da ne kötülük var Ýra ce ma,” de dim. “Ha di 

gel þu ra ya gi de lim, þu elek trik tel le ri ne asýlalým; öyle 

hoþ olu yor ki! Ha mak ta gi bi sal lanýrýz. Bir o ya na, bir 

bu ya na.”

“Ol maz. Ben git mem. Kor karým ben. Siz ler de git

me me li si niz. Or manýn dýþýna çýkma malýsýnýz.”

“Ni yey miþ o? Bun da ne kötülük var ki?”

Si nir len miþ ti Ira ce ma:

“Ta bii ki var. Ya bir tu za ða ya ka lanýrsa nýz? Ya ora

lar da bir ka fes var sa?”

“Ka fes mi?” de dim. Bi raz kork muþ tum. “Ne   dir bu 

ka fes de di ðin þey? An nem bi ze böy le bir þey den hiç 

söz et me di.”

“Da ha çok küçüksünüz de on dandýr.”

“Öyley se sen söyle Ýra ce ma. Ka fe sin ne ol du ðu nu 

sen an lat.”

Ýra ce ma ürper miþ, se si de tit rek çýkmýþtý:

“Ka fes çok kor kunç bir þey dir. Çok da çir kin dir. 
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Ýnce cik tel ler le çev ri li 

bir oda cýktýr ka fes. Tel

ler, in ce cik çýta la ra bað

lanmýþtýr. Bir de küçücük ka 

pýsý vardýr. Bi zi ya  ka ladýlar mý o 

ka  pýdan  so  kup ka fesin içi ne 

ka  patýrlar. Bir da ha dý        þarý çýka

bi lir sen çýk. O küçücük yer de 

ya þarsýn, ora da yaþ lanýr, so nun da da 

ölürsün. Ora dan kur tu luþ yok tur.”

“Ha di caným sen de!” de dim. “Olur mu öyle þey. 

Sen bun larý ha yal edi yor sun. Ha di gi dip elek trik tel

le rin de sal la nalým.”

Ýra ce ma ka nat larýnýn uç larýný si nir li si nir li çýrptý.

“Ku su ra bak mayýn ama ben git mem,” de di.

Bu nu de dik ten son ra da ka nat larýný çýrpa rak o 

sa at te ýlýk ha vasýyla her ke se ku cak açan or manýn iç 

le ri ne doð ru uçup git ti.

Biz ler se hâlâ ar kasýndan baðýra rak alay edi yor

duk onun la:

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

Bu baðrýþma lar, þim di ne ka dar uzak lar da kaldý: 

“Ýra ce ma kor kaðýn te ki!”

Þim di gözle rim yaþ lar la do  lu yor. Gen ce cik be de
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