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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.
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Camargue’nin Atları

Otuz bin yılı aşkın bir süre önce, denizlerin tanrısı Nep-
tün, bir gün, Rhone Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü düz-
lükten geçiyormuş. Elinde üç dişli zıpkınıyla, biri siyah, 
biri kırmızı ve biri de alacalı üç atın çektiği arabasını 
sürüyormuş.

Dalga seslerinden uzaklaşıp kulaklarını biraz dinlen-
dirmek için gitmiş oraya.

Birden civardaki sessizlik bir çığlıkla bozulmuş.
Bir adam koşuyormuş, peşinde de vahşi bir boğa.
Neptün canı sıkıntısıyla homurdanmış. Arabasının 

hızını yavaşlatıp kaçmakta olan adama yaklaşmış ve sor-
muş:



“Neden böyle bağırıyorsun?”
“Çünkü boğa beni boynuzlarıyla şişlemek istiyor!” 

demiş adam.
“Çığlık atacağına daha hızlı koşsan olmaz mı?”
“Hem koşuyorum hem de yardım istiyorum işte!” diye 

yanıtlamış adam ve çığlık atmaya devam etmiş.
İyice canı sıkılan Neptün, mızrağının bir dokunuşuyla 

siyah atı serbest bırakmış. At kaçmakta olan adamla ara-
banın arasında koşmaya devam ediyormuş.

“Atla şunun üstüne de çeneni kapa!” demiş Neptün, 
adama. “Bu atı sana hediye ediyorum. Güçlü bir attır, 
üçünün arasında bataklıkların içinde en iyi koşan budur.”

Adam hiç tereddüt etmeden bir sıçrayışta atın sırtına 
binmiş. Sonra da Neptün’e dönüp demiş ki:
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“Eğer bu atı bana gerçekten hediye ediyorsan küçük 
bir iyilik daha yap!”

“Daha ne istiyorsun?” diye homurdanmış Neptün.
“Atın rengini değiştirmeni. Siyah yerine beyaz olsun.”
“Siyah atları sevmez misin?” diye sormuş Neptün kaş-

larını çatarak.
“Sevmediğimden değil. Sadece, rengi açık olursa gü-

neşten daha az rahatsız olur. Buralarda güneş çok kuv-
vetlidir de!”

Neptün gülümseyerek mızrağını oynatmış ve atın ren-
gi değişivermiş; siyahtan açık griye dönüşmüş.

Sonra denizlerin tanrısı dizginlere asılıp arabasıyla 
ovanın sessizliğinde son sürat uzaklaşmış.

Atın sırtındaki adam da hızla ileri atılmış ve peşindeki 
boğadan dörtnala uzaklaşmış.

İşte o gün bu gündür Fransa’nın Camargue adlı bölge-
sinde tüyleri küçükken siyah, büyüyünce daha açık bir 
renge dönüşen atlar yaşar.

Eyerlerinde boğaları çayıra götüren adamlar oturur 
ve onları denizlerin tanrısı Neptün’ünküne benzer ince 
uzun mızraklarını hafifçe dokundurarak sürerler.
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Vahşi At

Tüccar Ben Amhud dükkânının vitrinine bir at çizdir-
mek istiyordu. Civardaki ressamları araştırıp en sonun-
da Ali Shab’ı çağırdı.

“Ali, dükkânımın vitrinine güzel bir at çizmeni istiyo-
rum. Bana ne kadara mal olur?”

“Güzel bir at için otuz beş altın liranı alırım,” dedi 
ressam.

“Bu miktar çok değil mi?” dedi tüccar, dünya başına 
yıkılmış gibi elleriyle kafasını tutarak. “Bana biraz indi-
rim yapamaz mısın?”

“Eğer çirkin bir at istersen otuz altın liranı alırım,” 
diye yanıtladı ressam.
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“Hah, tamam!” dedi tüccar, keyifle göbeğini okşaya-
rak. “Peki biraz daha indirim yapamaz mısın?”

Ali Shab bir an düşünüp yanıt verdi:
“Sana söylediğim fiyatlar genellikle evcil atlar için. 

Vahşi bir at istersen sana sadece yirmi beş altın liraya 
mal olur.”

“Şimdi oldu!” diye haykırdı tüccar coşkuyla el çırpa-
rak. “Güzel, vahşi bir at çiz bana, sevgili dostum!”

Ali Shab için başka söze gerek yoktu, hemen boyaları-
nı ve fırçalarını hazırlayıp işe koyuldu.

Hızlı ve kendinden emin bir şekilde çiziyordu. Köyün 
çocukları çember olup çevresine oturdular ve onu izle-
meye başladılar.

“Gidin buradan, hadi bakayım sizi haylazlar!” diye 
haykırdı Ben Amhud, elinde bir kumaş parçası sallaya-
rak dükkânından dışarı fırlayıp. “Siz küçük maymunlar 
eğlenin diye harcamadım ben paramı!”

Güneş batarken çizim bitmişti: Güzeller güzeli, beyaz, 
safkan bir Arap atı. Mağrur bir duruşu ve zaptedilemez 
bir havası vardı. Şaha kalkmış, kıpırtısız bir halde duru-
yordu.

Çocuklar bu güzelliği herkese anlatmak üzere koştur-
dular ve dört bir yandan insanlar hayranlıkla atı izleme-
ye geldi.

Ben Amhud, sanki o muhteşem atı kendi yetiştirmiş 
gibi gülümseyerek dükkânın eşiğinde duruyordu.

Sonra, herkesin önünde, ressama yirmi beş altın lira 
verdi ve onu uğurladı.

Akşam olduğunda herkes uyumaya gitti.
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Herkes, ama ressam hariç.
O geri döndü, atı duvarla aynı renge boyayarak hızla 

resmin üstünü örttü ve çekip gitti.
Ertesi sabah Ben Amhud dükkâna geldiğinde şaşkın-

lıktan ağzı açık kaldı, boğazı düğümlendi, nefesi kesildi.
Sonra bağırıp çağırarak ressamı çağırdı.
Ali Shab, peşinde gürültüden meraklanmış bir kala-

balıkla tüccarın karşısına çıktı.
“Bu da ne demek oluyor?” diye haykırdı tüccar öfkey-

le. “Yirmi beş altın liraya sadece bir gece dayanacak bir 
resim mi çizdin bana?”
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Ressam sakince yanıtladı:
“Resimde sorun yok Ben Amhud. Çizeceğim atın vahşi 

olmasını sen istedin. Vahşi atlar ucuza gelir ama ilk fır-
satta kaçıp giderler!”

Bunu duyan kalabalık öyle şiddetle gülmeye koyuldu 
ki tüccar bir şey söylemeye cesaret edemedi. Başını eğip 
öfkeyle parmaklarını ısırdı.

O günden sonra dükkânın önünden geçenler tüccara 
ara sıra seslenmeyi alışkanlık edindi:

“Hey, Ben Amhud, senin atı gördüm geçenlerde. Vaha-
ya doğru koşuyordu!”








