
Tuhaf, nalburdan içeriye girdi. Bay Kerpeten, se-

sini ç›karmadan ona bakt›. Çocuklar, nalbur ‹s-

mail Bey’e, a¤z›ndan kelimeleri çivi söker gibi

zorlukla ç›kard›¤› için, “Bay Kerpeten” diyorlard›.

Sürekli birtak›m tuhafl›klar yapt›¤› için Süley-

man’a “Tuhaf” demeleri gibi. 

Tuhaf, Bay Kerpeten’e, “Sizde sar› bir fley-

ler var m›?” diye sordu. 
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O da uzun uzun düflündükten sonra, “Evet,”

dedi, “sar› boya var. Toz mu, ya¤l›boya m›, plas-

tik mi?”

“Hay›r, boya olmas› flart de¤il. Ben ‘sar›’ is-

tiyorum.”

Nalbur, Tuhaf’›n tuhafl›klar›n› bilirdi. “An-

lad›m,” dedi. “Metal olarak ‘sar›’.”

“Yok yok, metal olmas› flart de¤il, yaln›zca

‘sar›’ olsun yeter. Plastik de olabilir.”

Bay Kerpeten, “Sar› plastik bir saks› var,” de-

di ve Tuhaf’›n önüne sar› bir saks› koyuverdi.

“Güzel,” dedi Tuhaf. Saks›y› biraz inceledi.

“Ama benim biraz k›rm›z›ya çalan sar›ya ihtiya-

c›m var.”

Bay Kerpeten yine düflündü.

“Elimizde, k›rm›z›ya çalan sar› sap› olan bir

süpürge var,” dedi. A¤›r a¤›r depoya gidip, tan-

g›r tungur sesler ç›kard›ktan sonra, elinde eski

püskü bir süpürgeyle döndü.

“Harika,” dedi Tuhaf sevinçle. “‹flte, tam ara-

d›¤›m renk. Bunu al›yorum... Peki, sizde daire

var m›?”
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“Daire?”

“Yani, daire fleklinde herhangi bir fley... bir

tencere, bir le¤en, bir teneke halka ya da bir ta-

bure olabilir. Yeter ki, daire biçiminde olsun.”

Bay Kerpeten, uzun kollar›yla masan›n alt›n-

dan bir le¤en ç›kard›.

“Tam istedi¤im gibi bir daire!” diye ba¤›rd›

Tuhaf. Cebinden küçük plastik bafll› bir çekiç

ç›kard›. Metal le¤enin üstüne vurdu. 
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“Harika!” dedi. “‹stedi¤im gibi ‘la’ sesi ç›ka-

r›yor. ‘La’ sesi ç›karan le¤en bulmak çok zorlaflt›

bu aralar.”

Tuhaf, le¤eni ve süpürgeyi kucaklay›p, nal-

burdan ç›kt›. Le¤eni t›ng›rdatarak yola koyuldu.

Kaflla göz aras›nda, yaln›zca “la” sesinden oluflan

bir flark› bestelemiflti.

V›c›k, Tuhaf’› elinde le¤en ve süpürgeyle

görünce çok flafl›rd›.

“Ne yapacaks›n bunlarla?”
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“Yar›n bizim s›n›fa yeni bir ö¤renci geliyor.

Ona ‘hofl geldin töreni’ yapaca¤›z,” dedi Tuhaf.

“Le¤en ve süpürge sap›yla m›?” diye sordu

V›c›k. 

“S›n›f›n duvarlar› mavi. Mavi önünde iyi gö-

zükür diye, Bay Hoflgeldin’e ‘sar›’ olan herhangi

bir fley hediye etmeyi düflündüm. Süpürge, tam

istedi¤im gibi ‘tuhaf’ bir hediye olacak. Tabii ki

önce, yeni gelen ö¤renciyi bir daire içine alma-

m›z gerekir. Bu le¤en de, o ifl için.”

“Neden?”

“Çünkü, Bay Hoflgeldin’e gerçek bir isim

takmam›z laz›m. Onu bir daire içine al›p, tuhaf

tuhaf bak›p, bir süre düflünmek iyi olmaz m›?”

“Herkese bir isim uyduruyorsunuz,” dedi V›-

c›k. “Bana da V›c›k dediniz. Neden oldu¤unu bir

türlü bulamad›m.”

“Çorap giymeden ayakkab›n› giyiyorsun,”

dedi Tuhaf. “Bu yüzden de, yürürken v›c›k v›-

c›k diye sesler ç›kar›yorsun.”

“Aa, evet, hakl›s›n,” dedi acele acele V›c›k.

“Ama bizim evde bir sorun var. Evimizde bir
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‘Karadelik’ yafl›yor. Çoraplar›m›n birer tekini yu-

tuyor. Çorap giymeyince de, ayaklar›m› üflütü-

yorum. Bu yüzden, midem gaz yap›yor.”

Tuhaf ona bakt›; “Bence gaz ondan dolay›

de¤il,” dedi. “Konuflurken virgülleri yutuyorsun

ya, iflte ondan. O kadar virgül herkesin midesi-

ni haflat eder.”
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Ertesi gün s›n›f›n kap›s›nda; Tuhaf, Patates, Saat

Kaç, Örümcek, V›c›k, Ters, Suspus, Kedi, Karade-

lik, Yavafl, Kertenkele ve di¤erleri topland›lar. Ge-

lecek yeni ö¤renciyi sab›rs›zl›kla bekliyorlard›.

“Kim gelecek?” diye sordu Patates.

“Bilmiyoruz,” dedi Tuhaf. “San›r›m, ona da-

ha önce bir lakap tak›lmam›fl. Tak›lsayd›, mut-

laka ismi kendinden önce gelirdi buraya.”
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