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Balonlu Sak›z 
Fabrikas›nda

Bir sak›z fabrikas›na gittiniz mi hiç? Gitmediniz
mi? Tim de öyle. Hem de, yaflad›¤› kentin he-
men d›fl›nda bir tane bulundu¤u halde. En ‹yi
Balonlu Sak›z Fabrikas›, uzun bacas› ve sak›z
pembesine boyanm›fl iki dev kap›s›yla yükseli-
yordu orada. 

Bu fabrika, genellikle Bay Gopal ya da yal-
n›zca Volter olarak an›lan, Bay Volter Allivallah
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Pravindar Gopal ad›nda bir adam taraf›ndan yö-
netiliyordu. Bay Gopal, kentte tan›nan ve her-
kes taraf›ndan çok sevilen bir insand›. 

Sokakta yürürken, “Günayd›n, Bay Gopal.
Ne kadar güzel bir gün, öyle de¤il mi?” diye
sorarlard› ona hep.

Bay Gopal dostça bir tav›rla e¤ilip, “Harika
bir gün! Ah evet, harika! Gerçekten çok güzel!”
derdi. Sonra da elini cebine atar ve fabrikadan
yeni ç›km›fl, “Gopal’in En ‹yi Pembe Balonlu
Sak›z›”ndan taptaze bir parça verirdi onlara.
‹nsanlar›n hofluna giderdi bu. 

Tim ve k›z kardefli Nikola, Bay Gopal’i her
zaman nazikçe selamlar ve genellikle de bir iki
parça balonlu sak›zla ödüllendirilirlerdi. Onun,
tan›d›klar› en arkadafl canl›s› insan oldu¤unu dü-
flünür ve ünlü fabrikas›n› kurmak için, kendi kent-
lerini seçmesinden gurur duyarlard›.

Derken bir gün Tim, Bay Gopal’in sokakta
bafl›n› sallayarak üzgün bir ifadeyle yürüdü¤ü-
nü gördü. 

“Günayd›n, Bay Gopal,” dedi. “Güzel bir
gün, öyle de¤il mi?”

Bay Gopal üzgün üzgün bakt› Tim’e.
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“Ne yaz›k ki, güzel bir gün olsa da, ben hiç
mutlu de¤ilim, Tim. Ah, zavall› ben!”

Tim çok flafl›rm›flt›. Daha önce hiç kimse Bay
Gopal’i böyle üzgün görmemiflti. Ortada çok
ciddi bir terslik olmal›yd›. 
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“Fabrikada bir sorun mu var?” diye sordu. 
Bay Gopal yine bafl›n› sallayarak, “Evet,”

dedi. “Fabrikada büyük bir sorun var; e¤er be-
nimle gelirsen, sana ne oldu¤unu gösteririm.”

Bay Gopal böylesine kederli bir durumda olsa
da, Tim balonlu sak›z fabrikas›na gitti¤i için he-
yecanl›yd›. Bay Gopal’le birlikte kap›dan girer-
ken, balonlu sak›z›n baflka hiçbir fleye benzeme-
yen o harika kokusunu duydu. Bu koku sanki
pembe ’ydi. Koklad›kça büyüyen ve sonra bir
sak›z balonu gibi patlayan, pembe bir koku!

“Bu taraftan, Tim,” dedi Bay Gopal. “Oda-
ma gidelim.”

Tim, büyük bir enerjiyle v›z›lday›p v›nlayan
koca koca balonlu sak›z makinelerinin yan›ndan
geçip giden Bay Gopal’i takip etti. Tüm bunla-
r› görmek çok ilginçti gerçi ama, Tim endiflelen-
miflti, bu bulunmaz f›rsat›n keyfini istedi¤i kadar
ç›karamad›.

Bay Gopal, Tim’i odas›na buyur etti ve bir
sandalyeye oturttu. 

Masas›n›n üstünde duran tepsiden bir ba-
lonlu sak›z parças› alarak, “‹flte,” dedi. “Bu bir
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parça balonlu sak›z, öyle de¤il mi?”
Tim, Gopal’in En ‹yi Balonlu Sak›z› parças›-

na bakt› ve, “Evet,” dedi.
Bay Gopal sak›z› ona uzat›p, “Kâ¤›d›n› açma-

n› istiyorum,” dedi. “Sonra sak›z› a¤z›na at ve
iyice çi¤ne.”

Tim, flafl›rd›¤› halde söyleneni yapt›. Pem-
be sak›z parças›n› gümüfl rengi kâ¤›d›ndan ç›-
kard› ve a¤z›na att›. Sonra da çi¤nemeye bafl-
lad›. Tad› güzeldi; kokusu... eh, kokusu da her
zamanki gibiydi iflte.

“fiimdi,” dedi Bay Gopal. “Bir balon fliflir-
meni rica ediyorum. S›radan bir balon.”

Tim, sak›z› a¤z›n›n içinde dolaflt›r›p balon fli-
flirmek için en uygun yere getirdi ve sonra da
üfledi.

‹yice üfledi. 
Bir daha üfledi. 
Bir iki saniye sonra sak›z›n küçük bir parça-

s› ç›kt› a¤z›ndan ve küçücük, neredeyse görün-
mez bir baloncuk belirdi. Sonra da, küçük bir
pat sesiyle –sanki bir kurba¤a h›çk›rm›fl gibi–
patlad› ve bitti. 

Tim sak›z› a¤z›na geri toplad›. “Tekrar de-
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neyece¤im,” dedi. “Bu seferki pek iyi olmad›.”
“Ah Tanr›m!” dedi Bay Gopal ellerini birbi-

rine vurarak. “Sonuç de¤iflmeyecek. Tekrar tek-
rar deneyebilirsin, ama sonuç hep ayn› olacak.
Bundan daha iyisini yapamayacaks›n.”

Bay Gopal hakl›yd›. Tim tekrar denediyse
de, düzgün bir balon fliflirmeyi yine baflarama-
d›. Sak›zda ters giden bir fley vard›.

“Bofluna,” dedi Bay Gopal. “Sak›z hiç eski-
si gibi de¤il.”

Tim, ifle yaramaz balonlu sak›z› çöp kutusu-
na at›p, “Peki, yolunda gitmeyen ne?” diye sor-
du. “Neden balon fliflmiyor?”

“Bu çok tuhaf bir öykü,” dedi Bay Gopal.
“Sana her fleyi anlatmam› ister misin?”

Kederli sak›z üreticisi için çok üzülen Tim,
“Evet,” dedi. “Belki yard›m›m olur.”

Bunun üzerine Bay Gopal, olup bitenleri
Tim’e anlatt›. Gerçekten de çok tuhaf –Tim’in
daha önce hiç duymad›¤› kadar tuhaf– bir öy-
küydü.
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2
Çok Tuhaf Bir Öykü

“Balonlu sak›z tarifini babamdan ald›m,” diye
bafllad› Bay Gopal. “Zaman›nda çok ünlü bir
balonlu sak›z üreticisiydi –Benden bile daha ün-
lüydü. Hindistan’da Bombay denen bir kentte
yaflard›. Bu kentin ola¤anüstü ve heyecan veri-
ci bir yer oldu¤unu belirtmeliyim.

“Orada babam›n, ‘Bombay’›n En ‹yi Balon-
lusu’ ad›ndaki balonlu sak›zlar›n› üretti¤i büyük
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