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Büyükbaba
düflünce okuyor

Rosalinde’nin çorab›nda delik var.
Rosalinde’nin dizinde sarg› var. 
Rosalinde’nin elinde u¤urböce¤i var.
Rosalinde’nin boynunda kolye var.
Rosalinde’nin akl›nda düflünceler var.

Anne çoraptaki deli¤i görüyor.
Baba dizindeki sarg›y›.
Kedi elindeki u¤urböce¤ini.
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Büyükanne boynundaki kolyeyi.
Ama akl›ndaki düflünceleri kimse görmüyor.

“Böylesi daha iyi!” der Rosalinde.
Ama büyükbaba, onun düflüncelerini okudu-

¤unu iddia eder.
“Düflünürken burnunu kar›flt›r›yorsan, çarp›m

cetvelini düflünüyorsun demektir,” der.
“Düflünürken dilinin ucu a¤z›ndan d›flar› ç›k-

m›flsa, küçük harf mi büyük harf mi yazaca¤›n›
düflünüyorsundur,” der.

“Düflünürken gözlerini k›s›yorsan ve dudak-
lar›n büzülmüflse, o zaman birine öfkelenmiflsin
demektir,” der.

“E¤er, düflünürken gözlerin parlak ve dudak-
lar›n ›slaksa, o zaman kremal› pasta olsa da ye-
sem diye düflünüyorsundur,” der.

Büyükbaba, Rosalinde’yi y›llard›r izledi¤ini,
onu iyi tan›d›¤›n› söyler. Onun kafas›n›n içini ken-
di kafas›n›n içi kadar iyi biliyormufl.

Rosalinde odas›na gider, büyük aynan›n karfl›s›-
na geçer ve hem düflünür, hem aynadaki Rosa-
linde’ye bakar. Rosalinde bir saat öylece oturur
ve düflünür de düflünür. Sonra aya¤a kalk›p, bü-
yükbabay› arar.
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Büyükbabay› mutfakta bulur. Büyükbaba ütü-
yü onarmakta. Is›n›n ayarland›¤› dü¤me tutukluk
yapm›fl.

Büyükanne, büyükbaban›n yan›nda dikilmifl
öfkeyle solumakta. Büyükbaban›n ütüyü onarma-
s›n› istemiyor. Onun istedi¤i, yeni bir ütü almak.

“Hep al, hep al!” diye homurdan›r büyükba-
ba. “Masraf ç›karmaktan baflka fley düflünmezsin.”

“Tam on y›ll›k ütü. Art›k ütü onarm›yorlarm›fl.
Elektrikçi söyledi,” der büyükanne. 

“Dikkatli kullan›ld›¤›nda bu tip ütüler yüz y›l
bile dayanabilir,” der büyükbaba.

“Senin kadar cimri ihtiyar›n bir efli daha yok-
tur bu dünyada...” der büyükanne ve Rosalinde
mutfa¤a girdi¤i için ve büyüklerin de çocuklar›n
önünde kavga etmemesi gerekti¤i için konuflma-
y› keser.

Rosalinde, büyükbabas›n›n yan›na gider, kol-
lar›n› gö¤sünde kavuflturup, “Eee?” diye sorar.

Büyükbaba elinde tuttu¤u ütünün dü¤mesini
mutfak masas›na b›rak›p, Rosalinde’ye bakar ve,
“Ne eee’si ?” der.

“Eee, flimdi ne düflünüyorum bakal›m?” diye
sorar Rosalinde. “Haydi, söylesene!” diye üsteler.

Büyükbaba, önce gözlü¤ünü temizlemesi ge-
rekti¤ini söyler; böylece Rosalinde’nin yüzünü
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daha iyi görebilecek. Burnunun üstünde duran
gözlü¤ü al›r, cebinden mendilini ç›kar›r. Gözlük
cam›na tükürüp, mendiliyle parlat›r.

Büyükanne, “Gözlü¤ün, önünü göremeyecek
kadar kirliyse, benim ütümü nas›l tamir etmeye
kalk›fl›rs›n?” diye öfkeyle ba¤›r›r.

Büyükbaba ona, bir kafan›n içindeki düflün-
celerle bir ütünün karfl›laflt›r›lamayaca¤›n› söyler.

Ütüler büyük, sert ve sa¤lamd›r. Düflünceler-
se nazik, fleffaf ve yumuflak. Düflünceler için, çok
iyi temizlenmifl, üstünde tek bir toz parças› bile
bulunmayan gözlük gerekir. Oysa, ütüyü göz-
lüksüz de görebilece¤ini söyler büyükbaba. Kör
de¤ildir o! 

Sonra da, gözlü¤ünü takar.
“Tükürükle temizlenmez!” der büyükanne.

“Do¤ru bir hareket de¤il bu!”
Büyükbaba Rosalinde’ye bak›p, gözlü¤ünün

ard›ndan onu dikkatle süzer. “Rosalinde,” der, “alt
duda¤›n üzüntüyle titriyor, gözkapaklar›n çök-
müfl, kirpiklerin hüzünlü gölgeler düflürüyor sol-
gun yanaklar›na. Üzüntülü düflünceler var kafan-
da, çok çok üzüntülü düflünceler, yavrucu¤um!” 

Rosalinde iç çeker, gözlerini biraz daha k›-
sar. Dudaklar› titrer.

“Evet!” diye ba¤›r›r büyükbaba. “Evet ya! fiim-
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di anlad›m! Gelecek hafta do¤um günün oldu-
¤unu ve k›zs›n diye, ne yaz›k ki, kimsenin sana
uzaktan kumandal› bir buldozer hediye etmeye-
ce¤ini düflünüyorsun!”

Rosalinde gülüp, “Yan›ld›n, yan›ld›n! Tama-
men yanl›fl! Faka bast›n!” diye ç›¤l›¤› basar. Rosa-
linde tek bacak üstünde, masan›n ve büyükbaba-
n›n çevresinde seker. “Akl›mda harika düflünceler
vard›,” der. “Gelecek çarflamba do¤um günümde
senden garanti, uzaktan kumandal› bir buldozer
alaca¤›m› düflünüyordum. Ayr›ca, ikimizin onun-
la nas›l oynayaca¤›m›z› da düflünüyordum!”

Rosalinde, do¤um gününde büyükbabas›n›n
ona buldozer hediye edece¤inden emin. Büyük-
baba dün büyük bir pazar torbas›yla eve gelmiflti.
Torban›n ucundan, k›rm›z› bir paketin köflesi ç›-
k›yordu. Rosalinde’nin istedi¤i buldozer de t›pk›
böyle k›rm›z› bir pakette sat›l›yordu. “Meier Oyun-
cak ve Spor” yaz›yordu torban›n üstünde. Rosa-
linde’nin istedi¤i buldozer de, Meier Oyuncak
ve Spor ma¤azas›n›n vitrininde duruyordu zaten.

Büyükbaba dün, elindeki kocaman torbayla
flimflek gibi odas›na gitmifl, torbay› dolaba ko-
yup kilitlemiflti. Büyükbaba normalde dolab›n›
hiç kilitlemezdi.

Rosalinde daha sonra büyükbabas›na, torba-
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n›n içinde ne oldu¤unu sormufltu. Bunun üzeri-
ne büyükbaba, torbada, oltalar› için ald›¤› yeni
i¤neler bulundu¤unu iddia etmiflti.

Ama o minicik olta i¤neleri, ne zamandan be-
ri kocaman k›rm›z› paketlerin içine konup, dola-
ba kilitleniyordu ki?

Hay›r, hay›r, o torban›n içinde bir buldozer
vard›! En iyisinden, uzaktan kumandal› bir bul-
dozer!

Büyükbaba bafl›n› sallar. Alet kutusunda küçük
bir vida ararken, “Birincisi, sevgili yavrucu¤um,
benden buldozer falan almayacaks›n, çünkü bul-
dozerler erkek oyunca¤›d›r–” der.

“Ve ikincisi,” diye büyükanne onun sözünü
keser, “ondan buldozer alamazs›n, çünkü onlar
çok pahal›d›r, sevgili yavrucu¤um. Kendi kar›s›na
on y›lda bir kez yeni ütü almaktan kaç›nan bir
adam, k›z torununa buldozer hiç almaz. Ona yafl
gününde, indirimli sat›fllardan flekerleme al›r an-
cak!”

“Ve üçüncüsü,” der büyükbaba, “buldozeri
düflünürken niye üzüntülü bir ifade tak›nd›¤›n› da
bilmek istiyorum?.. Art›k buldozer istemiyor mu-
sun yoksa? Belki de can›n yine baflka bir fley isti-
yordur, maymun ifltahl› han›m!”
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