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GUDRUN MEBS
1944 yılında Bad Mergentheim’da doğdu, Frankfurt’ta 
büyüdü. 17 yaşındayken oyunculuk eğitimi almaya 
başladı, ardından bir tiyatro grubuyla tüm dünyayı 
dolaştı. 1965-1974 arasında televizyon filmi yapımcılığı 
alanında çalıştı. 1980’den beri çocuklar için yazıyor. 
Radyo oyunları ve kitapları çeşitli ödüllere değer 
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bulundu (Alman Gençlik Kitabı Ödülü 1984, Avusturya 
ve İsviçre Çocuk Kitabı Ödülleri, vb). Yazar yaşamını 
Münih ve İtalya arasında gidip gelerek sürdürüyor.
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Piknik

“Annane!” diye sesleniyor Frieder, anne-
annesinin eteğini çekiştirerek. “Ne za-
man piknik yapacağız? Söz vermiştin!”

“Düş yakamdan çocuk!” diye homur-
danıyor anneannesi ve pencereden dı-
şarıyı gösteriyor. “Gözlerini aç da bak! 
Bardaktan boşanırcasına yağmur yağı-
yor. Miknik falan olmayacak.”

“Piknik, annane,” diyor Frieder, pencereden dışarıya 
üzüntüyle bakarak, “onun adı piknik!”

“Fark etmez,” diyor anneannesi, “piknik de olmaz bu 
yağışta! Belki başka bir sefere.”
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Tıka basa dolu piknik sepetini alıyor ve mutfağa gö-
türüyor.

“Mutfak masasında da piknik yapılabilir pekâlâ,” di-
yerek Frieder’in başını okşuyor. “Bak oğlum, yağmuru 
durdurmak için elimden gelen hiçbir şey yok!”

Bu doğru. Yapabileceği hiçbir şey yok anneannesinin. 
Frieder’in bunu anlaması gerekiyor.

Ama o yine de üzgün. Hem de çok. Pikniğe gidecekleri 
için o kadar çok sevinmişti ki! Sosisler almışlardı, sand-
viçler, elmalar, muzlar, bir şişe limonata ve yusyuvarlak 
bir kalıp peynir. Tümünü bir sepete yerleştirmişler, 
masa örtüsü olarak da bir mutfak havlusu koymuşlardı. 
Oyun parkında keyifli bir piknik yapacaklardı. Önce 
oyun, sonra yemek. Planları böyleydi.

Oysa şimdi yağmur yağıyor. Hem de nasıl. Saçmalık!
Frieder öfkeyle ayaklarını yere vuruyor. Pis yağmur!
Mutfak masasında yapılan piknik, piknik değildir 

ki! Çok normal bir öğle yemeğidir, hem de en sıkıcısın-
dan.

Öyleyse o, bu işte yok. Frieder yok. Çünkü böyle plan-
lamamışlardı.

Ayaklarını tekrar öfkeyle yere vuruyor. Her şey mah-
voldu, her şey!

Ama her şeyin mahvolmasına izin vermeyecek. Hele 
bu saatten sonra, asla!

Frieder kararını veriyor, piknik yapacak. Tek başına. 
Odasında, halının üzerinde. Hemen şimdi. Anneannesi 
olmadan. O mutfak masasını istiyor madem… Öyle ol-
sun. Ama kendisi böyle yapmayacak, asla!
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Frieder anneannesinin duymaması için usulca mut-
fağa süzülüyor. Anneannesi banyoda, içeriden su sesleri 
geliyor. “Bu işi yağmurda da yapabilirdi,” diye düşünü-
yor, “şapşal annane!” Hızla piknik sepetine uzanıyor ve 
muzları kapıyor. Hevengin tamamını. Fırtına gibi odası-
na koşup kapıyı kapatıyor. İşte bu kadar!

Şimdi piknik başlayabilir.
Frieder çömelip yere oturuyor çünkü piknikte böyle 

yapılır ve Frieder yere oturmayı çok sever. Muzları mi-
deye indirmeye başlıyor.

İlki çok leziz. Üç ısırıkta lüpletiyor.
İkinciyi de.
Üçüncüyü birazcık daha yavaş yiyor. Dördüncüden 

sadece küçük bir lokma alıyor.
Bu iş pek de keyifli sayılmaz. Tek başına piknik yap-

mak.
Gönülsüzce beşinci muzu soyuyor. Tadı hiç iyi değil 

ve aslında… Evet, Frieder de iyi sayılmaz. Hem de hiç.
Frieder inleyerek muz kabuğunu yere atıyor, karnını 

tutarak odasından dışarıya fırlıyor.
“Annane,” diye bağırıyor, “annane, ben çok kötüyüm!” 

Anneannesi ortalıkta yok. Frieder inleye inleye, karnını 
tuta tuta tüm evi arıyor. Anneannesi yok. Hiçbir yerde. 
Anneannesi gitmiş!

Frieder feryat figan ağlamaya başlıyor. Bu kadarı 
fazla. Frieder kendisini iyi hissetmiyor ve anneannesi 
gitmiş.

Ağlayarak tüm evi tekrar arıyor. Ev her zamanki gibi. 
Sadece anneannesi eksik.
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“Annane!” diye haykırıyor, tekrar tekrar, en yüksek 
sesiyle. “Annane!”

Birdenbire susuyor. Bir ses duyuyor. “Oğlum…” ve 
“gel…” gibi bir şeyler… Anneannesinin sesine benziyor. 
Uzaklardan gelen bir anneanne sesi. Ama nereden?

Heyecanla açık pencereye doğru koşuyor… İşte an-
neannesi orada oturuyor. Karşıda. Tramvay durağında! 
Elinde bir şemsiye var, mutfak havlusunu yanındaki 
banka masa örtüsü olarak sermiş, üzerine elmaları 
dizmiş. Ve sandviçleri. Bir de sosisleri. Frieder’e işaret 
ediyor, elini ağzına siper ederek sesleniyor: “Çocuğum, 
muzlar nerede, biliyor musun?” Frieder derin bir nefes 
alıyor, ardından var gücüyle caddenin öteki tarafına 
doğru bağırıyor: “Karnımdalar annane. O kadar kötü-
yüm ki!”

“Öyleyse açık havaya çık!” diye bağırıyor anneannesi. 
“Ama arabalara dikkat et, tamam mı? Yoksa popona şap-
lağı yersin!”

Frieder sırıtıyor, başını tamam anlamında sallıyor ve 
yutkunuyor. Artık kendini o kadar da kötü hissetmiyor.

Merdivenlerden aşağıya koşuyor, caddeye çıkıyor ve…
“Dur orada!” diye ciyaklıyor anneannesi, ortalıkta 

hiçbir araba görünmediği halde.
“Şimdi geç, ama acele et!” diye bağırıyor, heyecanla el 

sallayarak.
Frieder son hızla anneannesinin olduğu tarafa geçi-

yor.
“Ah, annane,” diyor nefes nefese yanına geldiğinde. 

“Annane, o kadar kötü oldum ki!”
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“Ben yaşlı bir kadınım ama kör değilim,” diyor an-
neannesi, Frieder’i kendine doğru çekerken. Ve her ih-
timale karşı şemsiyeyi açıyor, tramvay durağında bunu 
yapması gerekmediği halde.

“Tedbirli olmakta yarar var,” diyor, “ne olur ne olmaz! 
Yoksa sosisler ıslanabilir.” Bir sosis alıp ısırıyor.
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“Ama sana,” diyor, ağzı dolu dolu sosisi çiğnerken, 
“sana bugün başka muz yok, haberin olsun.”

Frieder başını sallıyor, neşeyle gülümsüyor, annean-
nesine sokularak o da bir sosise uzanıyor. Sosisler kay-
gandır, her zaman kolay yenir.

Sonra uzun uzun piknik yapıyorlar. Şemsiyenin altın-
da. Tramvay durağında.








