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Beyaz Fil Tezgâh›

Selina ve arkadaﬂlar› için.
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Bay Uzunçizme bir cad›n›n kedisiydi, ama
bunu kimse bilmiyordu. Selina, annesi, babas› ve kardeﬂi Peter, Bay Uzunçizme’yi bir
gün kap›n›n önünde bulmuﬂlard›. Kedi var
gücüyle miyavl›yordu.
“Vah, zavall› küçük ﬂey!” dedi Selina’n›n
annesi. Kediyi kuca¤›na ald› ve tüylerindeki
toz topra¤› temizledi.
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Zavall› küçük ﬂey, b›y›k alt›ndan sinsi sinsi gülümsedi ve yemekler de iyiyse burada
kalabilece¤ini düﬂündü.
“Ne sevimli, de¤il mi?” dedi Selina. “Onu
eve alabilir miyiz? Ona, Bay Uzunçizme ad›n›
verece¤im?”
“Neden?” diye sordu Peter.
“Çünkü, çizme giymiﬂ gibi,” dedi Selina.
Onun bir cad›n›n kedisi oldu¤unu anlamamalar›n›n nedeni buydu iﬂte. Tümüyle
kapkara de¤ildi; yaln›zca dizlerine kadar siyah
tüyleri vard›. Geri kalan tüyleri hoﬂ, duman
grisi rengindeydi.

“‹çeri getir onu,” dedi Selina’n›n annesi.
“Bir fincan süt verelim; hem, sahibi varm›ym›ﬂ
sa¤a sola soral›m.”
Tabii, hiç kimse ona sahip ç›kmad›. Cad›,
uzun bir tatil için Kapkaranl›k Orman’a gitmiﬂ, kedisini kendi baﬂ›na b›rakm›ﬂt›.
Bay Uzunçizme b›y›k alt›ndan sinsi sinsi
gülümsedi ve sütün hepsini yalay›p yuttu.
Sonra da aç bir ifadeyle baﬂ›n› yana e¤di.
“Çay için ald›¤›m›z kaz ci¤eri ezmesinden
verelim ona,” dedi Selina. Oldum olas› ci¤er
ezmesinden nefret ederdi.
Bay Uzunçizme yine sinsi sinsi gülümsedi.
Yaﬂl› cad› ona yaln›zca kokmuﬂ bal›k kafalar›
verirdi. Böylece Bay Uzunçizme eve yerleﬂti;
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haz›r kedi mamalar› ve arada s›rada da, çay saati için al›nm›ﬂ kaz ci¤eri ezmeleriyle krallar
gibi yaﬂamaya baﬂlad›.
Yak›nda okulda bir bahçe ﬂenli¤i düzenlenecekti. Selina daha önce hiç böyle bir ﬂenli¤e kat›lmam›ﬂt›.
“Sat›ﬂ tezgâhlar›n›n kuruldu¤u bir tür pazaryeri,” dedi annesi. “Ancak, sat›ﬂ yapanlar›
tan›d›¤›n için, pazardan daha iyidir.”
“Yapacak bir sürü ﬂey bulabilece¤in bir tür
parti,” dedi babas› da. “Ancak, e¤er istemiyorsan, hiçbir ﬂey yapman gerekmedi¤i için partiden daha iyidir.”
“Güzel bir cumartesiyi ve dolgun bir cep
harçl›¤›n› boﬂa harcamakt›r,” dedi Peter.
“Ama ben tezgâhlar›n birinde anneme
yard›m edece¤im,” dedi Selina. “Beyaz Fil tezgâh›nda.”
Selina daha önce hiç beyaz fil görmemiﬂti.
Yaln›zca bir seferinde, hayvanat bahçesinde
gri renkli s›radan bir fil görmüﬂtü.
“Neden Beyaz Fil tezgâh›na yard›m etmek

istemiyorsun?” diye sordu Peter’e. Peter, mini
golfte babas›na yard›m edecekti. “Beyaz fillerden korkmuyorsun, de¤il mi?”
Peter kahkahalarla güldü. “Bilmiyor musun, yoksa?” dedi. “Beyaz Fil tezgâhlar›nda
beyaz fil sat›lmaz!”
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“Ne sat›l›r o zaman, Bay Çokbilmiﬂ?” dedi Selina.
“Eski ›v›r z›v›r,” diye k›k›rdad› Peter.
Selina, Peter’in yan›ld›¤›n› biliyordu; ama,
yine de, emin olmak için annesine sordu.
“Do¤ru,” dedi annesi. “Bir Beyaz Fil tezgâh›, istenmeyen ﬂeylerle doludur. Beyaz filler
gibi istenmeyen ﬂeylerle.”
“‹nsanlar neden beyaz filleri istemez?” diye ›srar etti Selina. “Ben beyaz fil severim.”
“Do¤al ortamlar›nda, gri fillerin aras›n-

da çok dikkat çekerler,” dedi annesi. “Kolayca
görülebilecekleri ve avc›lar›n hepsini vurmas›na neden olabilecekleri için, sürünün di¤er
filleri onlar› istemez.”
“Do¤ru,” dedi babas› da, “Ama, ben farkl›
bir öykü daha biliyorum. Hindistan’da beyaz
filler çok de¤erlidir. Öyle ki, eskiden arma¤an
olarak verirlermiﬂ. Elbette, bir fil için çok geniﬂ
bir yer gerekir ve bak›m› da pahal›d›r. Filler
kedilere benzemez.”
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