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GIANNI RODARI



GIANNI RODARI
İtalya’nın yetiştirdiği en iyi çocuk kitapları yazarı olarak 
tanınan Gianni Rodari (1920-1980) daha on yaşındayken 
şiirler yazıyor, müzikle uğraşıyordu. Amacı müzisyen 
olmaktı. Yirmi yaşında müzik öğretmeni oldu. İkinci 
Dünya Savaşı patlayınca, ülkesindeki faşist düzene karşı 
girişilen harekete katıldı. Uzun süre gazetecilikle uğraşan 
yazar, bir çocuk gazetesinin de yayın yönetmenliğini yaptı. 
1947’de çocuklar için yazmaya başladı ve 1970 yılında 
dünyanın en iyi çocuk kitabı yazarlarına verilen, Hans 
Christian Andersen Ödülü’nü aldı.
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Sihirli Davulcu

Bir zamanlar, savaştan dö-
nen bir davulcu vardı. Da-
vulundan başka bir şeyi 
olmayan bu askercik, her 
şeye rağmen çok mutluy-
du çünkü uzun yıllar-
dan sonra ilk kez evine 
dönüyordu. Uzaklar-
dan davulunun sesi 
duyuldu: Tam tara 
tam, tam tara tam…
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Yürürken, birden karşısına yaşlı bir kadın çıktı.
“Güzel asker, bana para verir misin?”
“Ah, nineciğim param olsaydı sana bir değil, iki, hatta 

bir düzine verirdim. Fakat bende hiç para yok.”
“Emin misin?”
“Sabahtan beri ceplerimi aradım durdum ve hiçbir 

şey bulamadım.”
“Sen bir daha bak; hadi durma, iyice bak.”
“Ceplerime mi? Bu seni memnun edecekse bakarım 

tabii. Fakat ben eminim ki… Haa, bu da nesi?”
“Bir para. Demek ki paran varmış, gördün mü?”
“Sana yemin ederim ki bunu bilmiyordum. Ne güzel! 

Al hadi, sana onu memnuniyetle veririm çünkü senin bu 
paraya benden daha çok ihtiyacın olmalı.”

Yaşlı kadın, “Teşekkür ederim, küçük asker,” dedi ve 
ekledi, “Bunun karşılığında ben de sana bir şey verece-
ğim.”

“Sahiden mi? İyi de, ben bir şey istemiyorum ki.”
“Ben sana küçük bir sihir vereceğim. Şöyle ki, sen da-

vulunu her çaldığında, sesini duyan herkes dans etmeye 
başlayacak.”

“Teşekkür ederim, nineciğim. Doğrusu bu, çok da şa-
tafatlı bir sihirmiş.”

“Dur, daha bitmedi: Herkes dans edecek ve sen davu-
lunu çalmayı bırakana kadar da kimse yerinde durama-
yacak.”

“Çok iyi! Bu sihrin ne işime yarayacağını henüz bilmi-
yorum ama içimden bir ses, benim için yararlı olacağını 
söylüyor.”
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“Hem de çok yararlı olacak. Hoşça kal, küçük asker.”
“Hoşça kal, nineciğim.”
Askercik evinin yolunu tutmak üzere yeniden yola 

koyuldu. Yürüdü, yürüdü… Bir anda ormanın içinden üç 
haydut fırladı.

“Ya çantanı ver ya canını!”
“Tanrı aşkına, lafı bile olmaz, buyurun alın çantamı. 

Fakat hemen söyleyeyim, çantamın içi boştur.”
“Eller yukarı, yoksa ölürsün!”
“Tamam, istediğiniz gibi olsun, Haydut Beyler.”
“Sen paralarını nerede saklıyorsun?”
“Ben paralarımı, bana kalsa, bazen şapkamda saklar-

dım.”
Haydutlar hemen şapkasına baktılar: Hiçbir şey yok.
“Ben paralarımı, bana kalsa, bazen bir kulağımın için-

de saklardım.”
Haydutlar hemen kulağına baktılar: Yok da yok!
“Bana kalsa, ben onları burnumun ucunda bile saklar-

dım... ama param olsaydı.”
Haydutlar ona baktılar, her tarafını aradılar, taradı-

lar. Ve doğal olarak, üstünde tek bir metal kuruş bile 
bulamadılar.

Haydutların başı, “Sen serserinin birisin,” dedi. “Öyle 
olsun bakalım. Biz de biraz müzik yapmak için senin da-
vulunu alırız.”

“Alın tabii,” diye iç çekti askercik. “Ondan ayrılmak 
benim için çok zor olacak çünkü uzun yıllardan beri onu 
yanımdan hiç ayırmadım. Madem onu bu kadar çok isti-
yorsunuz…”
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“Onu istiyoruz.”
“Onu benden almadan önce, küçük bir parça çalmam 

için izin verir misiniz? Böylece nasıl çalacağınızı da size 
göstermiş olurum, ne dersiniz?”

“Hadi o zaman, bize küçük bir parça çal.”
“İşte, işte!” dedi davulcu. “Ben size bir şeyler çalayım. 

Ve siz de… tam tara tam, tam tara tam... dans edin!”
O üç kaba saba adamı dans ederken görmek gerekirdi. 

Panayır meydanındaki üç ayıya benziyorlardı. Hallerine 
bakılırsa eğleniyorlardı; gülüyor, şakalaşıyorlardı.

“Hadi davulcu! Bize bir vals çal!”
“Şimdi de polka çal, davulcu!”
“Mazurka ile müziğe devam!”
Bir süre sonra oflayıp puflamaya başladılar. Durmayı 

denediler ama bir türlü duramadılar. Yoruldular, nefes-
leri kesildi, başları döndü ama davulun sihri onları hiç 
durmadan dans etmeye zorladı.

“İmdat!”
“Dans edin!”
“Acı bize!”
“Dans edin!”
“Merhamet et!”
“Dans edin! Dans edin!”
“Yeter, yeter artık!”
“Davulum bende kalabilir mi?”
“Al, senin olsun… Davulunu da büyüsünü de duymak, 

görmek istemiyoruz.”
“Beni rahat bırakacak mısınız?”
“Sen iste yeter ki… Ama lütfen çalmayı kes artık!”
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