Buralardan uzakta, ormanlık bir alanda, kocaman, güzel
mi güzel bir okul varmı. Okulda, hiç durmadan zıp zıp zıplayan
çocuklar okudu¤u için, adını Zıpzıplar Okulu koymular.
Zıpzıplar Okulu’nun kocaman bir bahçesi varmı. Kocaman
a¤açlar, yüzme havuzu, tırmanma duvarı, tramplenler ve daha
neler neler varmı bu bahçede. Hepsi de zıp zıp çocukların çokça
hareket edip yorulmaları içinmi.

Ama ne gezeeer! Zıp zıp çocuklar asla yorulmazmı.
Bu çocukları, ne tramplende zıplamak, ne a¤açlarda
sallanmak, ne iplere ya da duvara tırmanmak ne de
yüzmek yoruyormu.
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Zıp zıp çocuklar, ne çok hareket ederlerse etsinler, sınıfa girince yine
de yerlerinde oturamazlarmı. Ö¤retmenleri, “Dur yavrum! Otur yavrum!
Dinle yavrum!“ demekten ne ö¤retece¤ini unutur, ders saatleri daha ders
balamadan bitermi. Haydi bakalım, yine bahçeye, yine zıplamaya ve
tırmanmaya...
Derslerin dıında da farklı de¤ilmi bu çocuklar. Yemek yerken bile
sofrada oturamazlarmı. Geç yatıp erken kalkarlar, kalkar kalkmaz da
yeniden zıplamaya balarlarmı.
Zıpzıplar Okulu’nda ö¤retmen olmak öyle zormu ki. Çocukların
hızına yetimeye çalıan zavallı ö¤retmenler akam evlerine perperian
dönerler, ertesi sabaha kadar ancak dinlenirlermi.
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Bir gün yalıca bir adam, sırtında kocaman bir
çuvalla, okulun kapısını çalmı. Okulun müdürü buna
çok aırmı. Çünkü, Zıpzıplar Okulu’nun kapısını çalan
da olmazmı, ziyaret eden de.
Müdür, onu odasına buyur etmi ve kibarca ziyaret
nedenini sormu. Yabancı adam, “Ben çok uzaklardan
geldim. Buradaki çocuklarla ebru yapmaktır dile¤im,”
demi.
Müdür düünmü, taınmı, ne yapaca¤ına karar
verememi önce. Yabancının iyi niyetli biri oldu¤u
belliymi ama, yine de içi rahat etmemi. “Bakın,
efendim,” demi. “Bu çocuklar bildi¤iniz çocuklardan
de¤il. Çok hareketliler, yerlerinde duramazlar. Kontrol
etmesi çok zordur onları.”
Adam sakince baını sallamı. “Bilmez miyim,”
demi. “Ebru da sizin çocuklar gibidir. Çok hareketlidir.
Kontrol etmesi çok zordur. ‹zin verirseniz, çocukları
ebruyla tanıtırayım. Belki de onlar ebruyu, ebru da
onları sever. Olmazsa, giderim. Denemekten ne çıkar?”
Ebru ustası öyle istekliymi ki, müdürün onu kırmaya
gönlü razı gelmemi. “Peki o zaman, bir deneyelim,”
diyerek teklifini kabul etmi.
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Ebru ustası, Zıpzıplar Okulu
müdürünün gösterdi¤i kocaman salonu
istememi. Atölyesini kurmak için, okulun
kocaman bahçesindeki büyük çınar
a¤açlarından birinin altını seçmi.
Çuvalını açmı, içinden çıkardıklarını
müdürün kurdurdu¤u masalara yaymı.
Önce ebru teknesini bir masanın ortasına
yerletirmi. ‹çine, koyu renkli cam ielerdeki kitreyi
boca etmi. Boya kavanozlarını teknenin bir yanına dizmi,
kâ¤ıtlarla fırçaları di¤er yanına.
Veee... balamı ebru yapmaya.
Tekneden çıkan o güzelim ebruları, kurumaları için,
a¤acın dalları arasına gerdi¤i iplere asmı.
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