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Surpriz yumurta

Annem bazen, yaptığı şeylerin farkında olmuyor. Bu onun 

en sevdiğim tatlılığı. Çok akıllı olmak, saf olmaya engel değil 

işte. Mesela, ne zaman eve elinde sürpriz yumurtalarla gelse, 

babamla birbirimize bakıyoruz.

“Ah, biliyor musunuz,” diyor, “sokağın başındaki küçük 

pazarda ne hoş şeyler var.”

Bunu biliyoruz elbette, çünkü o pazar haftanın beş günü açık 

ve neredeyse her gün okul dönüşü babam beni oraya götürüyor.

“Bakın, ne buldum orada !”

Ha ha, aman ne sürpriz !



Yumurtanın birini jelatininden hızla çıkarıyor ve beyaz 

çikolatayı birazcık yalıyor, ardından da yumurtayı sallıyor.

“Kesin, harika bir oyuncak var içinde.”

Sonra elindekileri öylece bırakıp, üstünü değiştirmeye gidiyor.

İşte böyle anlarda babam kulağıma eğilip, “Umarım, sarsıcı 

bir şey değildir bu defa,” diyor.

Annem ne zaman eve elinde sürpriz yumurtalarla gelse,  

biliriz ki mutlaka önemli bir karar vermek üzeredir. Hiç şaşmadı 

bugüne kadar.

Mesela, bir defasında Kuzey Kutbu’na tek başına yelkenliyle 

gideceğini söylemişti. Dediğini de yapmıştı.

İki yıl önce yine böyle bir ânı yaşadık. Yemeğe 

oturmuştuk ve ben birkaç dakika önce 

annemin unuttuğunu düşündüğüm 

sürpriz yumurtayı kaşla göz 
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arasında yutmuştum bile. İçinden çıkan oyuncağı 

da, ortalık sakinleşene kadar unutulması için, 

balkondaki fesleğen saksısının içine saklamıştım.

Annem tabağındaki yemekle biraz oynadıktan 

sonra bize baktı ve konuşmaya başladı.

“Size bir şey anlatman gerekiyor: Ben bugün 

işten ayrıldım...”

“Ugh !” demiştim içimden, galiba  

annem bana kalacaktı artık. Benden  

önce uyanıp gitmeyecek, okuldan  

döndüğümde evde beni bekliyor  

olacaktı.

Babam şaşkın şaşkın bakıyordu.

“Ama hayatım,” dedi, “uçmak senin  

çocukluk hayalin ve işine âşıksın sen,  

öyle değil mi ?”

Gerçekten öyleydi. Üstelik, annem  

normal pilot değildi. Bir acil durum  

pilotu’ydu. Deniz kazası, orman  

yangını, çığ ve her ne felaket olursa,  

kurtarma uçağıyla orada olurdu. İnsanları  

ve hayvanları o kötü durumdan çekip alır, 

yaralıları tahliye eder, hastalara ilaç ulaştırır, 

gerektiğinde temiz su ve yiyecek taşırdı.
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Annem, tabağındaki yemekle oynamayı bıraktı. Sandalyesini 

geriye itti. Kalktı. Mutfağa doğru birkaç adım yürüdü. Aniden 

durdu ve geri, bize doğru döndü.

Gülümsüyordu.

“Ama ben uçmayı bırakmıyorum ki !”

Babam usulca masanın altından elimi tuttu. Eminim, onun 

kalbi de benimki gibi çarpıyordu.

“İki ay önce bir sınavı başarıyla verdim,” dedi annem. “Sonra 

eğitimlere katıldım ve sağlık testinden de geçtim. Veeeeeee...”

Tam o sırada, kedimiz Paspas balkondan içeriye daldı. 

Ağzında fesleğen saksısına sakladığım sürpriz oyuncak vardı. 

Tam da zamanıydı yani ! Neyse ki, benden başka kimsenin 

onunla ilgilenecek durumu yoktu. Babam gözlerini yummuş 

annemin söyleyeceği haberi bekliyor, annem ise bir sandalyenin 

üstüne çıkmış ve iki elini yana açmış halde, konuşmasındaki  

o en vurucu ânı yaşıyordu.

Sonunda annem, sandalyeden zıplayarak tavana dokundu  

ve sehpadaki her şeyi devirerek adeta oraya kondu. Çıkan  

sesten ödü patlayan Paspas, ağzında oyuncakla  

ânında ortalıktan kayboldu.
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Babam, deli gibi gülen annemin yanına giderek, önünde  

diz çöktü.

“Hayatım, ne olduğunu söyler misin ?”

“Ben... ben... beeeen artık bir astronotum !” dedi annem.

Hobaaaaaa ! İşte bu büyük haberdi.

Annem pilotluğu bırakmış, ama çok daha zor bir işi becermiş, 

yüzlerce erkek adayı geride bırakarak uzaya uçmaya hak 

kazanmıştı.

Annemin sürpriz yumurtası bu defa gerçekten esaslı çıkmıştı.
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Herkes is inde gucunde !

Annem işine çok çabuk ısındı. Bazen evden uzak kalıyordu. 

Uzay programlarına katılıyor, çok sıkı çalışıyor ve görev zamanı 

geldiğinde uzaya gidiyordu. Söz vermişti, bir gün Ay görevi 

verilirse, mutlaka bana küçük bir Ay taşı getirecekti.

Annem uzaktayken, babamla birbirimize daha da 

yakınlaşıyorduk.

Babamı bilseniz, siz de çok sevebilirsiniz. Yemekleri fena 

sayılmaz. Sadece, ütü yapmasa daha iyi olacak. Her pazar günü 

akşama doğru ütüye başlar. Sürekli söylenir.

“Şu dünyada her şeyi icat ettiler. Hatta, pille çalışan diş fırçası 

gibi bir saçmalık bile var, ama ütü istemeyen gömlek, etek ve 

pantolon neden yok bu dünyada. Uzaya gideceklerine, önce şunu 

çözselerdi keşke,” demişti bir keresinde.

“Baba, son söylediğini anneme de tekrarlamak ister misin ?” 

dedim.

Gülerek, beni buruşuk bir masa örtüsüyle kovaladı. 

Koşuşturmamıza, Paspas salona girdi. Ağzında yine o sürpriz 

oyuncak vardı. Bizim Paspas şaka gibi bir kedi gerçekten !


