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Volante Uçuyor
Şöyle bir düşününce, kendisiyle ilgili galiba bir tek  
ismini seviyor Volante. İtalyanca’da uçan kişi demekmiş. 
Hani insanın ismi böyle havalı olunca, gerçekten uçması 
gerektiğine inanıyor Volante. Örneğin, tam da şimdi, 
şu kalabalık, sıkıcı havaalanında, etrafını çevreleyen 
ailesinden kurtulup herkesin şaşkınlık ve dehşet dolu 
bakışları arasında şöyle bir havalansa...

Hem kıyafeti de, o istediği hayranlığı uyandırmak 
için çok uygun. Üstünde, en sevdiği tişörtü var. Önünde, 
kocaman sapsarı bir muza sırtını dönmüş, mutsuz bir 
maymun görünüyor. Muza yüz vermeyen maymun olur 
mu? Neden olmasın... Volante bazen, o çok sevdiği, üstüne 
renkli şeker taneleri serpiştirilmiş çikolatalı pudingin  
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yolculuk stresine kapılmış ailesi yeterince sinir bozucu.
Volante dikkatini tişörtünden, ablası Tessa’nın 

dolabından el koyduğu eflatun bale tütüsüne yöneltiyor.
Bu tütüyü kapmış olması küçük bir zafer sayılır. 

“Yapma Volante, o benim bale kıyafetim. Hem sen bale 
de yapmıyorsun ki!” diye sızlanmıştı Tessa. O, ismine 
uygun mesela. Tam bir kontes. Her şeyiyle mükemmel; 
ince, uzun, kibar, başarılı ve tabii fena halde gıcık!

“Diğerlerini giyersin. Ben bunu bale için istemedim 
zaten, gün içinde giyeceğim,” diye kestirip atmıştı Volante.

Dediği gibi de yaptı. O gün bugündür, altına giydiği 
değişik renkte uzun çoraplar eşliğinde, tütüyü üstünden 
çıkarmıyor. Hem de Tessa’nın, “Hayır, yanımda böyle 
dolaşamazsın. Sorarlarsa seni tanımıyorum!” tehditlerine 
aldırış bile etmeden. Peh, sanki kendisi bu “Bayan Doğru” 
kılıklı ablayı çok sahiplenmek istiyor da!

Volante, kocaman kapıların camına yansıyan 
görüntüsünü şöyle bir süzdü. Muhteşem kıyafeti içinde 
uçuşa geçmeye hazır. Kıvırcık siyah saçları iyice kabarmış, 
kahverengi iri gözleri de ışıl ışıl parlıyor. Volante bugün 
güzel hissediyor kendini. Ama şu uçağı bekleme zamanı 
uzadıkça, keyfi kaçıyor.

Anne babası yolculuk telaşı içinde, tartışıyorlar.  
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bile onu neşelendirmediği zamanları bilir. Üstelik, annesi 
bu pudingi en çok da onun için yapmıştır. Ama o leziz 
tatlıyı yeme zamanı gelene kadar kim bilir kaçıncı azarını 
işitmiş olan Volante, pudinginin karşısında somurtarak 
oturur çoğu kez.

Puding de nereden geldi aklına şimdi! Hah, muza 
sevinemeyen maymundan.

İşte, asıl derdi bu Volante’nin; zihninde çok fazla 
düşünce, düşünceden de fazla hayal var. Sesler karışınca 
dalıp gidiyor. Sonra da, gelsin yeni uyarılar:

“Volante, duymuyor musun 
kızım? Deminden beri sana 

sesleniyorum!”
“Ayy Volantee, ne kadar 

sakarsın! Güzelim elbisemi 
mahvetmişsin. Bıktım senin şu 
boya kalemlerinden.”

Şikâyetler böyle uzar 
gider her gün. Herkesin Volante 

ile ilgili sızlanacak bir konusu 
var. Ama Volante şu an canının 

sıkılmasına izin vermemeye 
kararlı. Zaten havaalanı ve 


