
Margaret Barbalet’a sevgiyle.
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Otoparkta

Kentin d›fl mahallelerinden birinde, genifl,
beton bir otoparkla çevrelenmifl yepyeni bir
süpermarket vard›. Gün boyunca, gelip gi-
den market müflterilerinin arabalar›yla dolup
taflar, ancak geceleri bombofl olurdu buras›.
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Eh, genelde durum böyleydi; ama karanl›k
bir kas›m gecesi, yoldan geçen biri olsa, gö-
rece¤i ola¤anüstü manzara karfl›s›nda flafl›r›p
kal›rd›.

Otopark›n yan›ndaki küçük a¤açl›kta üç
cad›, bir kazan›n çevresinde dans ediyorlar-
d›. Bacaklar›n› havaya do¤ru savura savura,
avazlar› ç›kt›¤› kadar ba¤›rarak flark› söylü-
yorlard›: 

“Yan ateflim yan, 
Kayna kazan›m kayna,
Zorluklar› dertleri,
Fokurdata fokurdata.”

A¤açlardan birinin dal›na tünemifl kara bir
kedi de, cad›lar›n flark›s›yla uyum içinde m›r-
l›yor ve kuyru¤unu nefleyle sall›yordu. Bir
süre sonra hepsi, flark› söylemeyi ve dans et-
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meyi b›rak›p, ateflin çevresine oturdular.
“Haydi, bu gece yapacak gerçekten kötü

bir fley düflünelim,” dedi en uzun boylu cad›.
Ay ›fl›¤›nda gülümsedi. “Kutsal alan›m›za ara-
ba park› yapma cüretini gösteren insanlar›
cezaland›racak çok korkunç bir fley.”

“Bu o kadar da kötü de¤il, Mod,” dedi
cad›lar›n en ufak tefe¤i. “Buran›n bizim kut-
sal alan›m›z oldu¤unu bilemezlerdi; hem, en
az›ndan özel a¤ac›m›z hâlâ yerinde duruyor.”

“O kadar da kötü de¤il mi?” diye kükredi
uzun boylu cad›. “Do¤rusu, beni düfl k›r›k-
l›¤›na u¤ratt›n, Ethel, gerçekten. Biz cad›lar
için her fley gün geçtikçe kötüye gidiyor.
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Yirminci yüzy›l tam bir felaket oldu. Gençli¤i-
mizde, süpürgeleriyle uçan cad›larla çarp›fl›r-
d›k hep. fiimdilerde hiçbiri kalmad›. Y›llard›r,
bir süpürge kazas› geçirmedim. Yak›nda her-
hangi bir büyüyü yapmak da tümüyle olanak-
s›z hale gelecek. Ve sen de oturmufl, insanlar
ad›na mazeretler s›ral›yorsun. Haydi flimdi,
her ikiniz de, uygun bir korkunç intikam
bulmama yard›m edin.”

“Bütün ›fl›klar› söndürebiliriz,” diye öner-
di tombul ve nefleli olan üçüncü cad›.

“Evet!” diye onaylad› Ethel. “Bundan hiç
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hofllanmazlar. Televizyonlar› da çal›flmaz.”
“Is›tma sistemleri de,” diye sürdürdü tom-

bul cad›, “elektrikli battaniyeleri de, çamafl›r
makineleri de, videolar› da, bilgisayarlar› da
ve insanlar›n bugünlerde evlerinde bulun-
durdu¤u komik aletlerin hepsi de çal›flmaz
olur.”

“Sizden adam olmaz, kesinlikle olmaz,
ikinizden de,” diye öfkelendi uzun boylu ca-
d›. “‹yi ki, zavall›, sevgili anneci¤im burada
yok da, sizin ac›nacak sözlerinizi duymuyor.
fiimdi saçmalamay› b›rak›n da, benim ger-
çekten kötü bir fley düflünmeme yard›m
edin. Gerçekten berbat ve korkunç bir fley
olmal›.”

“Aman, Mod!” diye içini çekti tombul
cad›. “Sen bir hayalcisin. Neden cad›lar dö-
neminin kapand›¤›n› kabul etmiyorsun? Sü-
permarketlerle, televizyonlarla, otomobillerle,
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kulakl›kl› kasetçalarlarla dolu bu dünyaya
uygun de¤iliz art›k biz. Korse, lavanta çiçe¤i
ve sandviç kadar eski moda olduk. Ve ben,
kendi ad›ma bu iflten b›kt›m.”

“B›kt›n m›?” diye gürledi Mod. “Seni se-
fil, yarasa suratl› cad› müsveddesi seni! B›kt›m
art›k da ne demek? Bir aç›klama bekliyorum,
Mabel!”

“Yirminci yüzy›l›n sonunda bir cad› ola-
rak yaflamaktan usand›m ve cad›l›¤› b›rakma-
ya karar verdim. S›radan biri olaca¤›m.”

“S›radan m›?” diye hayk›rd› Mod. “Seni
koca patates torbas› seni, ne anlama geliyor
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bu böyle?”
Mabel k›pk›rm›z› kesildiyse de, gözlerini

Mod’un atefl saçan gözlerinden ay›rmad›.
“Demek istedi¤im flu ki, Mod, gidip in-

sanlar›n aras›na kar›flaca¤›m ve bir ifl bulmay›,
s›radan bir insan gibi yaflamay› deneyece¤im.
Zaman›m›, eski bir kazan›n çevresinde dans
ederek, eski bir süpürgenin üstünde uçup,
aptalca büyüler uydurarak harcamak istemi-
yorum. Yenildi¤imde, bunu anlar›m. Benden
cad›l›¤a paydos.”

“Güzel!” diye ba¤›rd› Mod. “Git o zaman.
Çal›fl, s›radan biri ol. Yak›nda o dünyan›n
nas›l oldu¤unu anlars›n. Seni kabul etmeye-
ceklerdir. Üflüyecek, yaln›z ve aç kalacaks›n.
Ama, Ethel’le ikimizin burda oturup, senin
akl›n›n bafl›na gelmesini bekleyece¤imizi san-
ma. Çok uzaklara gidece¤iz ve sen de, bizi
bulamayacaks›n. Öyle de¤il mi, Ethel?”
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