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Bu eserin tüm yayın hakları
Güçlü Çocuk ve Advocates of

Silenced Turkey-AST’ye aittir.
 

Eserde yer alan metin ve
resimlerin, Güçlü Çocuk ve AST'nin

önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da

herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve

depolanması yasaktır.

Güçlü Çocuk Yayınlari

24. Eseridir



Parçalı bulutlu, güneşli bir gündü. 
Su damlası, ait olduğu buluta tutunuyor
ve buluttan ayrılacağı günü
düşünüyordu. Buluttan ayrılmak
demek bazı arkadaşlarından da
ayrılmak demekti. Bir yağmur
damlasına veya bir kar tanesine
dönüşmekle ilgili onlarca hikaye
dinlemişti. Hepsi de birbirinden
heyecanlı, bir o kadar da zorluklarla doluydu. 



Bu durum onu hem sabırsızlandırıyor
hem de tedirgin ediyordu. Yeni şeyler
göreceği ve keşifler yapacağı için
heyecandan sabırsızlanıyordu.
Havanın olgunlaşmasını beklemek ve
istediği an yeryüzünde olamamak ise
onu tedirgin ediyordu. Öte yandan
yolculuğun zorluklarını ve sert
rüzgarların gücünü de işitmişti. Bu
yüzden karmaşık duygular içindeydi.



Günlerdir kurduğu hayalleri
düşündü. Hayali bir kar tanesi
olarak yeryüzüne inip küçük
bir çocuğun yaptığı kardan
adamda hayat bulmaktı.
Böylece çocukları daha
yakından görebilir, belki
arkadaşlık bile kurabilirdi!



Bu güzel hayallerin endişelerinden
daha güçlü olduğunu hissetti. Bu
sırada hafif soğuyan hava ve esen
rüzgar, bulutu sürüklemeye
başlamıştı. Bu zaman diliminde su
damlası rüzgarla yolculuk eden
bulutun içinde birçok farklı yer
görmüştü. Bu durum yeryüzüne olan
merakını daha da artırmıştı.



Artık havalar da iyice soğumuştu.
Rüzgar daha sert esiyor, güneş daha az
ısıtıyordu. Bir kar tanesine dönüşme anı
yaklaştığını hissediyordu su damlası.
Bu gece çok soğuktu. ''Haydi!'' dedi
bulut. Artık yolculuk vaktiydi. Su
damlası kristalleşti ve bir kar tanesine
dönüştü. Yavaşça yeryüzüne doğru
süzülmeye başladı.



Uzun zamandır onu heyecanlandıran bu
yolculuk arkadaşlarının bahsettiği gibi
zorlu bir yolculuktu. Bir süre sonra
rüzgar öyle şiddetlenmişti ki kar tanesi
oradan oraya savruluyor bir türlü
inmek istediği yeryüzüne
kavuşamıyordu. Ne zordu bir yerde
duramıyor olmak.



Artık çok yorulmuştu. Daha fazla
savrulacak enerjisi kalmamıştı. Şiddetli
bir fırtınanın sonunda rüzgar nihayet
hafifledi ve kar tanesi kendini bir evin
çatısında buldu. Artık dinlenebilirdi,
yolculuğun burdan sonraki kısmı daha
sakin geçecekti. 



Birkaç saat sonra hafif esen rüzgarın
yardımıyla çatısına konduğu evin arka
bahçesindeki salıncağın üzerinde
konuverdi. Zor bir yolculuk olmuştu ama
sabah olduğunda bu evin çocuklarıyla
tanışacak olmanın heyecanıyla gözlerini
kapadı kar tanesi. Yeni bir hayatın
başındaydı artık ve yeni arkadaşlarıyla
karşılaştığında yorgun görünmek
istemezdi. Yarın nasıl eğleneceklerinin
hayalini kurarak uykuya daldı.


