Güneﬂ’ime.

tan›ﬂma
Güneﬂli bir sonbahar günüydü. ‹stanbul’un
dar sokaklar›ndan birinde, küçük bir kedi hem
uyukluyor hem güneﬂleniyordu. Simsiyah bir
kediydi bu; ancak, iki çocuk yumru¤u büyüklü¤ündeydi.
Siyah kedi, f›st›k yeﬂili gözlerini açarak soka¤›n iki yan›na bak›nd›. ﬁu yaramaz k›z kardeﬂi de nereye kaybolmuﬂtu acaba?
Sokak boﬂtu. Kedi yine gözlerini yumdu.
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Uzaktan bir araba sesi duyunca tekrar gözlerini açt›.
Bir okul servisi yaklaﬂt›, yaklaﬂt›... Servis
önünden geçerken siyah kedi, yüzünü cama
dönmüﬂ üzgün bir k›z çocu¤u gördü. K›z çocu¤u ve kedi göz göze geldiler.

Nisan, hiç bu kadar mutsuz olmad›¤›n› düﬂünüyordu. ‹kinci s›n›fa baﬂlam›ﬂt›. Taﬂ›nd›klar›
için okul de¤iﬂtirmek zorunda kalm›ﬂt›. S›n›f›ndaki bütün çocuklar›n kendi arkadaﬂlar› vard›, ama Nisan yaln›zd›.

Ö¤retmeni, “Dersi dinle, k›z›m,” diye azarlam›ﬂt› onu.
S›n›f›ndaki Korkut adl› çocuk saç›n› çekmiﬂti.
S›ra arkadaﬂ› ‹lke ders aralar›nda gidip, di¤er k›zlarla oynuyordu.
O¤lanlardan biri, s›n›ftaki herkese do¤um
günü davetiyesi da¤›tm›ﬂt›, ama Nisan’a vermemiﬂti.
Servisteki Hasan da yol boyunca kafas›na
kâ¤›t parçalar› atm›ﬂt›.
Nisan’›n gözleri dolu dolu oldu. Bir an önce odas›na kapanmak istiyordu.
“Sizin soka¤a geldik; haydi toplan, tatl›m,”
dedi servis hostesi Sevgi Abla.
Nisan kaﬂlar›n› çatarak çantas›n› kucaklad›.
Acaba bir daha mutlu hissedebilecek miydi kendini? Acaba bir daha arkadaﬂlar› olacak
m›yd›? Acaba...
‹ﬂte, tam o s›rada, kald›r›mda oturan bir
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kedi yavrusu gözüne iliﬂti. Servis arac› önünden
geçerken, kediyi gözleriyle izledi. Kedi de ona
bak›yordu.
Servis arac› durur durmaz emniyet kemerini aç›p kap›ya at›ld›.
“Dur, tatl›m! Elimi tut, önce ben ineyim,”
dedi Sevgi Abla.
Nisan kulak asmad›. Kap› aç›l›r aç›lmaz
araçtan indi. Zar zor elini yakalam›ﬂ olan Sevgi Abla’y› çekiﬂtire çekiﬂtire, soka¤›n aﬂa¤›s›nda
gördü¤ü kedi yavrusuna do¤ru sürüklemeye
baﬂlad›.
“Sizin ev bu tarafta, Nisan! Nereye gidiyorsun? Bir dakika, tatl›m, ne–”
Nisan çoktan kedi yavrusunun yan›na varm›ﬂt› bile. Kedi baﬂ›n› kald›r›p Nisan’a bakt›.
“Miii!” dedi incecik bir sesle.
Simsiyah bir yavruydu bu. Gövdesinde tek
bir beyaz tüy bile görünmüyordu. Yün yuma¤›
gibi toparlac›kt›.

Nisan merakla bakarken, simsiyah yuma¤›n içinde iki yeﬂil göz aç›ld› ve Nisan’a dikildi.
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“Miii!” dedi yumak.
“Hiiii!” dedi Nisan. “Ne tatl› bir kedi yavrusu!”
Tüy yuma¤›n›n arkas›ndan Nisan’›n iki kar›ﬂ› kadar uzun, f›rça gibi bir kuyruk ç›kt› ve
yerde y›lan gibi k›vr›lmaya baﬂlad›.
“Miii!” dedi yavru, kendi kuyru¤unun yerde oynamas›n› seyrederken
“Hiii!” dedi Nisan. “Ne kadar uzun kuyru¤un var senin!”

KARABÖCÜ

Karaböcü Hoﬂ Geldi

Nisan kedinin önünde çömeldi. Kedi f›st›k yeﬂili gözlerini kocaman açarak ona bakt›.
Nisan’›n hemen kediye kan› ›s›nd›. Onu kuca¤›na almak, okﬂamak istedi.
Tam elini kedi yavrusuna uzat›rken, Sevgi Abla onu geri çekti.
“Tatl›m, sokaktaki kedi yavrular›yla oynanmaz ki! Hastal›k taﬂ›yor olabilirler. Hem
annen k›zmaz m›?”

Servis arac›n›n kornas› öttü.
“Haydi, tatl›m, seni evine götüreyim. ﬁoför A¤abey bekliyor. Daha di¤er çocuklar da
evlerine gidecek.”
Nisan yine kulak asmad›. Çömeldi¤i yerde ne yapabilece¤ini düﬂünüyordu. Kedi yavrusunu b›rak›p gitmek içinden gelmiyordu.
O kadar minik, o kadar tatl› görünüyordu ki!
Sevgi Abla yine elini çekiﬂtirdi, ama Nisan bu kez de oral› olmad›.
“Haydi, tatl›m, kalk ordan...” Sevgi Abla,
bir ﬂeyler söyleyip duruyordu. Oysa, Nisan’›n
akl› bambaﬂka yerlerdeydi.
Ya yavrunun annesi yoksa, diye düﬂünüyordu Nisan. Ya sokakta yapayaln›z yaﬂ›yorsa!
Kim besliyordu zavall›c›¤›? Ya¤mur ya¤arsa,
nereye s›¤›nacakt›?
Bu arada kedi yine kuyru¤uyla ilgileniyor,
oynay›p duran ucunu yakalamaya çal›ﬂ›yordu.
Nisan gülümseyerek izledi onun oyununu.
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