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Jodi’nin
Yeni Yüzme Havuzu

“At›k ne kitap var, ne de kalem!” diye ba¤›rd›
Robi. “Ö¤retmenlerin k›zg›n bak›ﬂlar› da yok
art›k!”
Robi okulun bahçesini koﬂarak geçerken,
matematik dosyas›n› ve karnesini buruﬂturup,
omuzunun üstünden geriye f›rlatt›.
“Çevreyi kirletiyor,” dedi Meri Bet en iyi
arkadaﬂ› Moli’ye.
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“Karneler f›rlat›l›p at›lmaz!” dedi Moli.
“Ama att›m iﬂte!” diye ba¤›rd› Robi. “Okul
tatil oldu. Neyi istersem atar›m.”
Aylardan hazirand›. Yaz gelmiﬂ ve tatil baﬂlam›ﬂt›. Minik ‹zciler heyecanla tatili bekliyorlard›. En çok da, Robi.
Minik ‹zciler’in ço¤u okulu seviyordu. ‹zci
toplant›lar›n› da, rozet kazanmay› da. Y›l boyunca, liderleri Bayan Peter’in evinde toplan›yorlard›. Minik ‹zci olman›n tatili yoktu ve
Moli memnundu. Minik ‹zci olmay› seviyordu.
“Annem, Robi büyüyünce akl› bir kar›ﬂ
havada olacak diyor,” dedi Tara.
“ﬁimdiden akl› bir kar›ﬂ havada,” dedi Raﬂel. “Derse dikkat etmiyor, ödevlerini de yapm›yor. Onun için de hep kötü not al›yor.”
Robi, k›zlara bakarak yüzünü biçimden
biçime sokup, ç›plak ayak yürümek için pabuçlar›n› ç›kar›yordu. “Babamla her gün bal›11

¤a ç›kaca¤›m,” dedi övünerek.
“Her gün babas›yla bal›¤a ç›kamaz,” diye
düzeltti Peti. “Babas›n›n bazen iﬂe gitmesi gerek.”
“Seli’yle iki haftal›¤›na Kaliforniya’ya gidiyoruz,” dedi Peti’nin ikiz kardeﬂi Keni. Akrabalar› Seli, onlara kalmaya geldi¤inde, geçici
olarak Minik ‹zciler’e kat›l›yordu. O, Kaliforniya’daki bir baﬂka izci oyma¤›n›n üyesiydi.
“Oradayken, Disneyland’e de gidece¤iz,”
dedi Peti.
“Biz geçen y›l gittik Disneyland’e,” dedi
Jodi. Jodi, tekerlekli sandalyeyle dolaﬂ›yordu.
Disneyland’e tekerlekli sandalyede gitmek, ﬂatolar› dolaﬂ›p, sandala binmek zor olmal›, diye
düﬂündü Moli. Ama, hiçbir ﬂey Jodi’yi durduram›yordu. Minik ‹zciler’in yapt›¤› her ﬂeyi o
da yap›yordu.
Minik ‹zciler parkta durup, güneﬂli bank-

lara oturdular.
“Yaz güneﬂini saçlar›mda hissetmeyi seviyorum,” dedi Lisa, arkas›na yaslan›p, gözlerini
kapatarak.
“Biliyor musunuz,” dedi Jodi, “arka bahçemize kocaman bir yüzme havuzu yapt›r›yoruz.”
“Bizim havuzumuz var,” dedi Raﬂel. “Küçük bir merdiveni bile var. K›ﬂ›n boﬂalt›p kald›r›yoruz.”
“Ama bizimki topra¤a gömülü,” dedi Jodi.
“Bir de trampleni olacak.”
Jodi, baﬂkalar›n›n duygular›n› incitmeyi sevmezdi. Raﬂel’e dönüp, “Ama onun d›ﬂ›nda, sizinkinin ayn›,” dedi.
“Hay›r, de¤il,” dedi Soni. “Topra¤a gömülü havuzlar çok daha iyidir. Onlar t›pk› televizyonda gördüklerimiz gibi olur.”
“Bizim havuzun hiçbir kusuru yok,” dedi
Raﬂel kollar›n› kavuﬂturarak.
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“Ohoo,” dedi Robi, “Jodi’ninki gibi gerçek bir yüzme havuzunun yan›nda, sizinki çocuk havuzu kal›r.”
Raﬂel k›zarmaya baﬂlad›. En iyi olmamaya
hiç katlanamazd›.
Tüm Minik ‹zciler dikkatlerini Jodi’ye vermiﬂlerdi. Pek ço¤unun evinde çocuk havuzlar›
vard›. Kentte de bir göl ve bir de halka aç›k büyük yüzme havuzu. Ama kimsenin arka bahçesinde topra¤a gömülü, gerçek bir yüzme havuzu yoktu.
“Çukuru kazarken ç›kan topra¤› ne yapacaks›n›z?” diye sordu Tim.
“Gelip al›yorlar, san›r›m,” dedi Jodi.
“Kaliforniya’da herkesin yüzme havuzu var,”
dedi Seli.
“Ama burada öyle de¤il,” dedi Raﬂel.
“Sizin havuzda yüzebilir miyiz?” diye sordu
Kevin. Kevin’le Jodi, Moli’nin en çok sevdi¤i
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