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Ezgi, çok güzel bir kýzdý. Kara, iri 
gözleri vardý. Gülünce ýþýl ýþýl parlýyordu. 

Annesi ile babasý yabancý bir ülkeye 
gittiði için, dedesiyle ninesinin yanýnda 
kalýyordu. 

Resim yapmayý çok seviyordu. Çiz-
meye baþlayýnca yemeyi, içmeyi unu-
tuyordu. 

Çok da güzel çiziyordu. Annesinin 
babasýnýn yokluðunu ancak resim çiz-
diði zaman unutuyordu.
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Özlemlerini, sevgisini, beklentilerini 
resimlere dönüþtürüyordu. Resimler 
canlanýyor, evin içi dolup taþýyordu.

Dedesi, gelip gidene gösterip övünü-
yordu. Küçük Ezgi, bu övgüleri duyup 
seviniyordu. Yaptýðý resimleri bitirir 
bitirmez dedesine götürüyordu: 

– Bak dedeciðim, bugün neler yaptým.
Dedesi sarýlýp öpüyordu. Saçlarýný 

okþayarak soruyordu:
– Neler yaptýn küçük kuzum?
Bir bir gösteriyor, anlatýyordu Ezgi:
– Bu babam, diyordu. Bu annem, bu 

da ben. El ele tutuþmuþuz. Çarþýdan 
geliyoruz.

Dedesi aðzýný açýp bakýyor,
– Çok güzel, çok güzel, diyor,
alýp özene özene duvara asýyordu. 
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Eþine: 
– Gel bak, benim küçük ressamým 

neler yapmýþ yine. Durmadan çizip 
boyuyor. Böyle giderse koyacak yer 
bulamayacaðýz. Evin içi doldu þimdi-
den.

Ninesi, küçük Ezgi alýnýr diye, sustu-
rurdu kocasýný:

– Sen de ne dediðini bilmiyorsun. 
Hem seviniyor, hem yakýnýyorsun. Han 
gibi kocaman ev. Duvarlar yetmezse 
sandýða, sepete koyarýz. Evimizin en 
büyük süsü, zenginliði bunlar. 

Cebinden çýkardýðý þekeri küçük res-
sama verip: 

– Çok yaþa benim küçük kýzým. Biz 
böyle güzel þeyler yapamadýk. Kýzlar 
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okumaz, deyip okutmadýlar bizi. Elimiz 
kalem tutmaz, dilimiz dönmez bizim.  
Ne dediðimizi, ne yaptýðýmýzý bilmiyo-
ruz.

Uzaklara bakýp iç çekiyordu:
– Ben de böyle resimler yapmak 

isterdim. Ulu daðlar, gölge salan aðaç-
lar... Durgun göller, köpüklü ýrmaklar...

Dede: 
– Yeter Aslý Haným! Engelleme küçük 

ressamýmý. Býrak da çalýþsýn çocuk. 
Daha çizecek çok þeyleri var, diyordu.

Ninesi, küçük Ezgi’yi öpüp býrakýyordu. 
– Hadi git çalýþ. Sen dedenin söyle-

diklerini düþünme. Daha duvarlarýn 
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yarýsý boþ. Koca salon, asýlacak resim 
bekliyor. 

Küçük ressam, koþup masasýna otu-
ruyordu. Durmadan düþünüp düþünüp 
çiziyordu. Onun için en güzel, en tatlý 
oyun resim çizmekti. Yemeye, içmeye 
doyuyor, resim çizmeye doymuyordu.

Konuþuyor, söyleþiyordu yaptýk-
larýyla. Oyun kurup oynuyordu.

Bazen çizdikleriyle gerçekleri karýþý-
yordu. Onun çizdiði balýklar, kuþlar 
daha diri, daha canlý, daha oynak olu-
yordu. Ya da öyle görünüyordu. 

Evin yaramaz kedisi, fýrsat bulunca 
balýklara, kuþlara saldýrýrdý. Týrmalar, 
diþler, yýrtardý resimleri.

 Dedesi, çok kýzardý:
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– Seni utanmaz seni, derdi. Seni söz 
dinlemez, ekmek bilmez kör kedi. Aç- 
gözlü yaramaz.

Birkaç kez götürüp uzaklara býrak-
mýþtý. Daha o eve dönmeden, kedi dön-
müþtü.

Ninesi göðsüne bastýrýp: 
– Uðraþmayýn dilsiz hayvanla. Ne 

yapsýn caný çekmiþ. Siz de açýkta býrak-
mayýn resimlerinizi, derdi. 

Ezgi, gün geçtikçe daha güzel resim-
ler yapýyordu. 

Öðretmeni: 
– Bir seçme yapýp yýl sonunda  sergi 

açalým. Herkes gezsin, görsün. Diðer 
çocuklara örnek olsun, diyordu.

Serginin ne olduðunu bilmiyordu; ama 
iyi bir þey olduðuna inanýyordu. 


