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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



Renga adında, rengarenk saçları olan bir çocuk Hayat Sokak’ta bulunan
Neşe Apartmanı’nda ailesiyle birlikte huzur içinde yaşarmış. Renga daima
gülümser, herkesle iyi geçinir, arkadaşlarıyla güzel oyunlar oynarmış. 



Arada bir canı sıkılırmış. Canı sıkıldığı zamanlarda üzülüp
huysuzlaşmak yerine etrafı inceler, can sıkıntısını nasıl

giderebileceğini bulmaya çalışırmış. 



Can sıkıntısı sanıldığı kadar kötü bir durum
değilmiş aslında. Renga her can sıkıntısından

sonra kendine yeni, eğlenceli ve ilginç uğraşlar
bulurmuş. Bazen bir şarkı uydurur, bazen harika
bir resim çizer, kimi zaman da heyecanlandırıcı

oyunlar kurarmış. 



Renga ve ailesi yaşamlarını huzurlu bir şekilde
sürdürmeye devam ediyorlarmış. Fakat günün birinde

çok sevdiği babasının evden ayrılması gerekmiş. 



Babasının ne zaman geri döneceğini
bilmeyen ve günden güne babasını

özleyen Renga’nın rengarenk saçları
üzüntüden tutam tutam solmaya

başlamış. Önce kırmızıyı, pembeyi,
moru, ardından maviyi, bir süre

sonra yeşili ve tonlarını kaybetmiş
saçlarının rengi. En sonunda saçının

sarı ve turuncu kısımları da solmuş. 

Renga’nın annesi ve diğer
kardeşleri de babalarından ayrı

kaldıkları için üzgünmüş. Bu
hüzünlü zamanlarının ne kadar

süreceğini bilemiyorlar, babaları
eve dönmeden eskisi kadar mutlu

olamıyorlarmış.



Arada bir babalarının kaldığı yere ziyarete
gittiklerinde Renga’nın saçları

köklerinden renklenmeye başlıyor fakat
eve babasız döndüklerinde tekrar

soluyormuş.



Bir ziyaret sonrası annesi üzgün bir halde olan Renga’nın yanına
eğilmiş, ellerini avuçlarının içine almış ve gözlerinin içine bakarak

ona şöyle demiş: ‘’Benim canım güzel kızım, bütün duygular
kalbimizin içinde yaşar. Bazen mutlu olduğumuz gibi bazen

üzülebiliriz. Yaşadığımız olaylar bizi bazen sevindiridiği gibi bazen
üzebilir. Senin üzülmenin sebebini anlıyorum. 



Fakat şunu bilmeni istiyorum her şeyin bir zamanı olduğu gibi babanın eve
dönme vakti de gelecek. Güneş her sabah vakti geldiğinde doğar ve biz

her gece yattığımızda sabah güneşin doğacağını bilerek huzurlu bir
şekilde uykuya dalarız. Aynı güneşin doğuşunun vakti geldiği gibi babanın
eve dönüşünün de vakti gelecek. Ümidini hep taze tut. Babanın geleceği

günü hayal et ve huzur bul. Şimdi haydi git arkadaşlarınla oyna da
aklındaki hüzünlü düşünceler dağılsın. Ne dersin?’’ 

Renga annesini kocaman kucaklayıp
arkadaşlarının yanına koşmuş.

Koşarken Renga’nın saçlarının önce
turuncusu ve sarısı belirmeye

başlamış, sonra yeşili ve mavisi ortaya
çıkmış, ardından moru ve pembesi de

eski haline gelmiş. 



Renga arkadaşlarıyla oynamaya, derslerine çalışmaya, resimler yapmaya,

hikayeler okumaya, şarkılar söylemeye devam etmiş. Günler geceler

geçmiş. Hep ümidini taze tutmaya ve babasının geleceği günü sabırla

beklemeye devam etmiş. 



Ve o beklenen gün geldiğinde Renga

koşarak babasının kucağına atmış

kendini. Babasının kucağında evlerine

girdiklerinde uzun süredir bir rengi

eksik olan saçlarının kırmızısı da

belirginleşmeye başlamış.

Tüm saçları eski halini alan Renga,

annesi, babası ve kardeşleriyle bir

arada, yine eskisi gibi huzurlu bir

şekilde renkli yaşamına devam etmiş.


