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ROBERTO PIUMINI



ROBERTO PIUMINI
Roberto Piumini 1947 yılında, İtalya’nın kuzeyindeki Edolo 
şehrinde doğdu. Öğretmenlik, pedagogluk, oyunculuk yaptı. 
1978 yılından itibaren şiirleri, tekerlemeleri, masalları, 
öyküleri, romanları ve tiyatro oyunları yayımlandı. Koro-
lar için çok sayıda şarkı sözü yazdı. Yetişkinler için radyo 
oyunları, öyküler, şiirler ve romanlar kaleme aldı, şiir çevi-
rileri yaptı. Kitapları yurt dışında büyük ilgi gördü ve çeşitli 
dillere çevrildi.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Ayıcık Bobbo ile Dostları • Bobbo Macera Peşinde • Bobbo, Ne Yapıyorsun? 

• Bobbo, Nereye Gidiyorsun? • Yeşil Aslan



5

1 

Bir zamanlar, ağaçlar, taşlar ve çayırlarla kaplı bir vadi 
vardı. Yüksek dağların tepesinde birikmiş karlardan kü-
çük bir dere doğar ve yamaçların arasından kıvrıla kıv-
rıla akarak binlerce yıldır bu vadiyi sulardı. Derenin üst 
kısımları coşkuyla çağlar, aşağıya doğru indikçe yavaşlar 
ve genişlerdi. Bu dere, insanlar ve tanıdığımız hayvanlar 
henüz yeryüzünde yokken akmaya başlamıştı. 

Ovadan yukarıya tırmanıp vadiye varan ilk insanlar 
ağaçlar, çalılıklar, şelaleler ve çayırlarla karşılaşmış, pırıl 
pırıl gölcükleri görmüş ve buranın yaşamak için harika 
bir yer olduğuna karar vermişlerdi. Havası yaz havasın-
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dan daha serin, kış havasından daha az nemliydi. Üstelik 
sürekli akan bolca suyu vardı; insanların ve hayvanların 
susuzluğunu gidermeye, yemek pişirmeye, arazileri sula-
maya, giysileri yıkamaya yeterdi bu su. 

Vadiye yerleşen ilk insanlar birkaç yıl boyunca dere-
nin şırıltısını işittiler ve bir süre sonra o sese alışıp o sesi 
artık neredeyse fark etmez hale geldiler. Çocukları ve 
çocuklarının çocukları için bu sürekli şırıltı neredeyse 
sessizlik anlamına gelir oldu. Ama aralarından biri ovaya 
inecek olduğunda –oradan şırıltıyı duymak mümkün de-
ğildi– bir şey kaybetmiş gibi tuhaf bir şaşkınlığa kapılır, 
acı veren bir baş dönmesi yaşardı.
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2

İnsanlar yüzyıllar boyunca evlerini yüksek bölgelere 
inşa ettiler. Böylece derenin suları yükselse bile onlar 
güvendeydiler.

İçinde ailelerin yaşadığı, evleri ve ahırlarıyla beş köy 
ortaya çıktı. İnekler, eşekler, koyunlar, domuzlar, tavuk-
lar, köpekler ve hatta kumrular bile vardı. Hepsine de 
köyün çocukları bakıyordu.

Her köyden dereye inen bir yol uzanırdı. Hayvan-
lar su içmeye, kadınlar çamaşır yıkamaya, çocuklar da 
oynamaya giderken bu yolu kullanırdı.

Tepenin aşağısındaki ikinci köy diğerlerinden biraz-
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cık daha büyüktü, ama her köyde en az bir düzine ev var-
dı. Yerleşim alanlarının ve ahırların çevresinde küçük 
buğday tarlaları, bağlar, meyve bahçeleri bulunurdu.

Adı Aziz Michele olan ve tüm vadiye ismini veren bü-
yük köyde, dereye yakın bir ev vardı. Onun hemen yanı 
başında da suyun kuvvetiyle dönüp duran tahtadan bir 
çark. Yaz hasadının ardından köylüler buğdaylarını geti-
rir, buğdaylar burada una dönüştürülür, sonra da küçük 
el arabalarında ya da bir katırın sırtında köye taşınırdı.

Sadece Aziz Michele Köyü’nde değirmen vardı, öte 
yandan her köyde bir fırın bulunur, kadınlar ekmekleri 
bu fırınlarda pişirirdi. Haftada bir gün fırınlar yakılır, 
güçlü ateşte tüm gece ısıtılırdı. Sabah olduğunda kadın-
lar evde önceden hazırladıkları çiğ hamurları uzun ah-
şap küreklerin üstünde fırına götürür, orada bir güzel pi-
şirirdi. Öyle günlerde havaya ekmek kokusu yayılır, etrafı 
öyle nefis bir koku sarardı ki köyün çocukları gözlerini 
kapatıp havayı derin derin içlerine çekerdi, köpekler de 
mutlulukla havlardı. 

Bayramlardan önce fırınlarda kekler, kurabiyeler pi-
şirilir, yumurta akından, ağızda pamuk gibi dağılan be-
zeler yapılırdı.
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3

Aziz Michele Köyü’nün değirmencisinin adı Tomma-
so’ydu. Karısının adı Maria ve çocuklarınınkiler de Lu-
cia ve Pietro’ydu. Lucia ağabeyinden iki yaş küçüktü, 
zeki ve sakin bir kız çocuğuydu, bir ayağı doğuştan 
aksaktı ama bu onun neşeli bir çocuk olmasına engel 
değildi. Lucia gülmeyi, güldürmeyi pek severdi. Tuhaf 
soruları ve aniden yaptığı esprilerle bunu sık sık başarır- 
dı da.

Pietro’ysa uyanık bir çocuktu, babasına yardım et-
meyi erken yaşta öğrenmişti. Küçükken saatler boyunca 
öylece durup suyun itme gücüyle hareket eden çarkın 
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durmadan dönüşünü, değirmen taşını harekete geçirme-
sini izlerdi. 

Mis gibi kokular saçarak, şelale gibi sandığa dökülen 
un Pietro’yu büyülerdi. Dönen çarkın, değirmen taşının 
ve makaraların gürültüsüne rağmen çocuk beyaz unun 
sessizliğini işitebilirdi.

Günün birinde Lucia, “Suyun akışı mı daha çok hoşu-
na gidiyor yoksa dökülen unlar mı Pietro?” diye sordu, 
değirmenin curcunasında incecik sesini duyurabilmek 
için bağırarak.

Çocuk biraz düşündü, çünkü kardeşi henüz küçük bir 
kız olsa da ona öylesine bir yanıt vermek istemiyordu. 
Nihayet, “Bilmiyorum ki Lucia,” dedi. “Seçim yapamıyo-
rum.”

“Seçme zaten!” diyerek güldü kız. “Biri açlığı gidermek 
için, diğeri de susuzluğu!”

 Vadinin diğer çocukları gibi, Lucia ve Pietro da dere-
de oynarlardı. Yazları dizlerine kadar suya girer, dipte 
kaçışan minik balıkları, su böceklerini, kırmızı karides-
leri izlerlerdi. Ama kimse derede yıkanmazdı, çünkü en 
sıcak günlerde bile derenin suyu soğuk olurdu.

“Yarım saat önceye kadar hâlâ kar vardı!” dedi Piet-
ro’nun annesi çamaşır yıkarken, saçlarını alnından eli-
nin tersiyle itti. 

“Anne, ellerin kızarmış!” dedi Lucia neşeyle annesine 
bakarak. “Derenin attığı tokatlardan kıpkırmızı olmuş-
lar!”

Pietro ve Lucia, Aziz Michele Köyü’nün çocuklarıydılar 
ama vadinin diğer köylerindeki çocukları da tanırlardı.
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Vadinin en tepesindeki köyün adı Marassa’ydı. Daha 
aşağılarda üç köy daha vardı. Adları sırasıyla Chiangio, 
Pianazzo ve Frascola’ydı.

Pietro ve Lucia, anne babalarıyla Aziz Michele Değir-
meni’ne buğday getirdikleri için diğer köyün çocuklarını 
tanıyorlardı. Vadide en fazla elli çocuk yaşıyordu.

Yılda bir defa, temmuzun ortasında, Arcangelo Bay-
ramı kutlanır, köylerde yaşayanlar Aziz Michele Meyda-
nı’nda toplanırdı. Herkes önce kiliseye gider, sonra da 
çayırdaki çan kulesinin altında gün boyu bayramı kut-
lardı. Yetişkinler şarap içip kâğıt oyunları oynar, şarkı 
söyler, sohbet eder ve gülüşürlerdi. Sofralarda tatlılar, 
salamlar, sucuklar, kızartmalar, peynirler, bisküviler, 
haşlanmış kestaneler olurdu. Frascola Köyü’nün iki mü-
zisyeni Martino ve Olindo Giacomone kardeşler akor-
deon ve kemanla şarkılar çalarlardı. Genç kadınlar ve 
erkekler akşama dek dans eder, çocuklar oyunlar oynar 
ve –aylardan temmuz olduğu için– derede eğlenirlerdi.

Bu bayram sırasında gençler birbiriyle tanışır, nişan 
törenleri yapılırdı. Tommaso ve Chiangio Köyü’nde doğ-
muş Maria on yıl önce burada birbirlerinden hoşlanmış 
ve nişanlanmaya karar vermişlerdi.

Kutlamalar sona erince herkes yıldızların altında evin 
yolunu tutardı: Marissa köyündekiler yukarıya tırmanır, 
diğer üç köyün sakinleri aşağıya inerdi. Vadinin karan-
lığında, ahırlardan yükselen homurtular, çayırlardan 
yükselen cırcır böceği sesleri ve derenin sonsuz şırıltısı 
eşliğinde giderek uzaklaşan şarkılar, coşkulu gülüşler ve 
kahkahalar işitirlerdi.
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Havanın serinlediği, çevrelerindeki karanlığın yoğun-
laştığı sırada, “Duyuyor musun?” derdi Lucia, kardeşiyle 
evin önünde otururlarken. “Vadi şarkı söylüyor sanki, 
sence de öyle değil mi?” 
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Pietro ve Lucia’nın arkadaşlarından biri de Çoban Or-
lando’ydu. Yılda iki defa vadiden geçerdi: ilkbaharda, 
koyunları dağdaki çayırlara götürürken ve sonbaharda, 
ovaya geri dönerken.

Orlando uzun boylu ve sıskaydı. Az konuşurdu ama 
konuştuğunda ilginç şeyler söylerdi. Bir sürü hikâye 
bilirdi ve doğrusu onları güzel de anlatırdı. Sürüsüy-
le köyden geçerken çocuklar annelerinden ona ikram 
etmek için peynir ekmek ister ve yolun bir kısmında ona 
eşlik ederlerdi.

Çayırların, ormanların ve beş köyün arasından ge-
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çerek vadiye çıkmak sürünün bütün bir gününü alırdı; 
inmek de öyle. Orlando yukarı çıkarken ona ilk eşlik 
edenler vadinin en alçaktaki köyü Frascola’nın çocukları 
olurdu. Birlikte yukarıya tırmanırken ondan bir hikâ-
ye dinlerlerdi. Pianazzo Köyü’ne vardıklarında hikâye 
bitmiş olurdu ve Frascola’nın çocukları geri dönerdi. O 
zaman Pianazzo’nun çocukları çobana eşlik eder, Chi-
angio’ya varana dek ondan bir hikâye dinlerlerdi. Chian-
gio’da öykü bitince onlar da köylerine geri dönerdi. Bu 
defa sürüye Aziz Michele’ye dek Chiangio’nun çocukları 
katılır ve bu böyle sürüp giderdi.

En tepedeki köy olan Marassa’nın çocukları Çoban Or-
lando’ya çayırların başlangıcına, Kara Kuşlar Köprüsü’ne 
dek eşlik ederdi. Köprünün bu adı almasının sebebi son-
baharın bazı günlerinde köprünün kenarlarına kim bilir 
hangi nedenle neredeyse yüz karganın toplaşmasıydı. 
Oraya vardıklarında hikâye bitmiş olur ve Marassa’nın 
çocukları köylerine dönerdi.

Aynı durum yaz bittikten sonra da yaşanırdı, ama 
tam tersine. En tepedeki köyün çocukları bir aşağıdaki 
köye dek, hikâye dinleyerek, Orlando’ya eşlik ederdi. Son 
köyün, yani Frascola’nın çocukları vadinin neredeyse 
sona erdiği Çiy Köprüsü’ne ulaştıktan sonra oradan geri 
dönerdi.

Böylece, çoban çayırlara çıkana dek beş hikâye anlat-
mış olurdu, bir o kadar da sonbaharda aşağıya inerken 
anlatırdı. Öyküler yıl içinde tekrar etmezdi; çoban öyle 
çok hikâye biliyordu ki mevsimine göre bile hikâyeleri 
değişirdi. İlkbaharda macera, seyahat ve aşk hikâyeleri 
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anlatırdı; sonbaharda ise gizem, korku ve gerilim öykü-
leri.

Ertesi yıl bazı hikâyeler tekrar ederdi ama çoğu farklı 
olurdu. Orlando her yıl birkaç yeni hikâye öğrenirdi, ba-
zılarını da kendi uydururdu.








