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Mart Sesleri

Bir zamanlar, Hollanda’da bir çocuk 
korosu vardı. Haftada iki kez toplanır, 
öğretmenleri Anna şefliğinde kimi hafif 
ve neşeli kimiyse ağır ve birazcık hüzünlü 
şarkılar söylerlerdi.



Korolarının adı Mart Sesleri’ydi ve otuz altı çocuk-
tan oluşuyordu. Çocukların on ikisi erkek, yirmi dördü 
kızdı.

Mart Sesleri korosu hem kendi şehrinde konserler 
veriyordu hem de civar şehirlerde. Konserlere herkes 
bayılıyordu çünkü Anna çok başarılı bir öğretmendi ve 
çocukların da sesleri berrak, gür ve taptazeydi.

Bir gün Anna evlendi ve bir yıl sonra Greta adında 
küçük bir kızı oldu.

Greta kıpır kıpır bir çocuktu. Geceleri hiç uyumuyor 
ya da öyle az uyuyordu ki zavallı Anna ve kocası Peter 



9

on beş dakikadan fazla gözlerini yumamıyorlardı. Onu 
pışpışlamak için nöbetleşerek bir annesi kalkıyordu, bir 
babası; ama bir süre sonra Greta çığlığı öyle bir basıyor-
du ki ikisi birden yataklarından fırlıyorlardı.

Anne ve baba her şeyi denemişlerdi: pışpışlama, nin-
ni söyleme, müzik dinletme, ayakta sallama. Ama küçük 
Greta on dakikalığına uyuyor, sonra uyanıp yeniden ba-
ğırmaya başlıyordu.

Koro provalarına giden Anna’nın yüzünde her de-
fasında biraz daha yorgun bir ifade oluyordu. Koroyu 
yönetirken bazen esnemesini tutamıyor, bazen de dik-
katini kaybedip yanlış bir tempo vererek koroyu şaşır-
tıyordu.

Mart Sesleri korosundaki çocuklar endişeliydiler 
ama hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı.

Günlerden bir gün, Peter evde yokken Anna bebeği 
koro çalışmalarına götürmek zorunda kaldı. Koro şarkı 
söylemeye başlar başlamaz ufaklık başını eğdi ve aniden 
uykuya daldı. Tüm öğlen mışıl mışıl uyudu.

“İnanılmaz!” dedi Anna. “Doğduğundan beri ilk kez 
böyle uyuyor!”

Ertesi gün yine aynı şey oldu.
Çocuklar, “Onu biz uyutuyo-

ruz Anna!” diye haykırıyor-
lardı mutlulukla.

“Akşam evde ona ko-
ronun konser kayıtla-
rından birini dinletece-
ğim…” dedi Anna umutla.
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O akşam anne ve baba ufak-
lığa bir konser kaydı din-

lettiler: Ama Greta yine 
bağırıp duruyordu.

İşler eskisi gibi devam edi-
yordu, ufaklığı koro çalışma-

larına götürmüyorlardı çünkü 
gündüz uyumasının kimseye fay-

dası yoktu.
Anna’nın yorgunluğu giderek ar-

tıyordu. Koroyu artık iyi yönete-
miyordu.

Bu durum çocukları çok 
üzüyordu.

Bir gün, berbat geçen bir 
provanın ardından, Anna gittikten sonra çocuklar bir 
çare bulmak için toplandılar.

Düşündüler taşındılar, konuşup tartıştılar ve bir ka-
rara vardılar. Ebeveynlerini ikna etmeleri gerekecekti 
ama bunu yapabileceklerine hepsi emindi. 

Prova öncesi bir akşam, tam da Greta kıyameti kopar-
maya başlamışken Anna ile Peter’ın kapısı çalındı.

Anna kapıyı açmaya gittiğinde karşısında otuz iki 
çocuk buldu.

“Ne yapıyorsunuz burada?” diye sordu şaşkınlıkla.
“Prova yapacağız!” dedi aralarından en büyüğü olan 

Margaret. “Bir süreliğine provaları akşamları sizin evi-
nizde yapmaya karar verdik.”

“Bakın, neredeyse hepimiz buradayız, gördünüz 



mü?” dedi, aralarından en küçüğü olan Nicolas. “Sadece 
dördümüzün ebeveynleri izin vermedi!”

Kısa bir süre sonra, Anna’nın evinin salonunda, Mart 
Sesleri korosu sıkış tepiş provaya başlamıştı. Greta ise 
minik odasında gözlerini kapamış, melekler gibi uyu-
yordu.

Akşam provaları neredeyse iki yıl sürdü. Ta ki ufak-
lık anne babasını uykusuz bırakan alışkanlığını bırakıp 
geceleri uyumaya karar verene dek.

Ancak o zaman otuz dört çocuktan (o akşam geleme-
yenlerden ikisi sonradan anne babalarını ikna etmeyi 
başarmıştı) oluşan koro yeniden gündüzleri prova yap-
maya devam edebildi. 

Birkaç yıl sonra yeterince büyümüş olan Greta da 
tiz sesiyle onlara katıldı ve şarkıları birlikte söylemeye 
başladılar.








