Anneme ve babama.
Onlars›z olmazd›...

yazl›k ev
“N’oooolur anneanne, n’ooolur Karaböcü de
bizimle gelsin!”
Okul kapanal› birkaç gün olmuﬂtu. Nisan,
anneannesi ve dedesiyle birlikte onlar›n yazl›k evlerine, tatile gidiyordu. Kedisi Karaböcü’
yü de yan›nda götürmek için saatlerdir yalvar›yordu.
Anneannesi onu duymam›ﬂ gibi yaparak
bavul haz›rlamaya devam etti.
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“N’oooolur anneanne, n’oooluuuuur!”
Anneanne, “Aaa, k›z›m, yeter ama!” diye
baﬂl›yordu ki, dede söze kar›ﬂt›:
“Boﬂ ver, Perihan. Çok istiyorsa getirsin
kedisini.” Hemen Nisan’a dönerek ekledi. “Kedinin bütün iﬂlerini sen yapacaks›n ama!”
“Söz, anneanneci¤im. Karaböcü’nün bütün iﬂlerini ben yapaca¤›m.”
“Kediler evlerine al›ﬂ›k olurlar. Kedin kaybolursa kar›ﬂmam,” dedi dede.
Nisan, “Karaböcü kaybolmaz; biliyorum!”
diye karﬂ› ç›kt›.
“Eh, madem öyle... Karaböcü bizimle gelebilir o zaman.”
“Yaﬂas›››››n!” diye ba¤›rd› Nisan. Karaböcü’
ye müjdeyi vermeye koﬂtu.

Karaböcü ile Tatil Maceralar›

Anneanneyle dedenin evi hemen kumsal›n gerisindeydi. Evin önünde masmavi bir deniz,
hafif ﬂ›p›rt›larla kumsala vuruyordu.

Nisan yazl›k eve gelir gelmez, Karaböcü’yü
taﬂ›ma çantas›ndan ç›kard›. Araba yolculu¤undan ürken Karaböcü koﬂtu, saks›lar›n aras›na
sakland› ve uzun süre ortal›kta görünmedi.
Az sonra Nisan, evin önündeki serin çardakta dinlenen anneannesine yalvar›yordu:
“Anneanneci¤im, n’olur izin ver... Karaböcü’yle denize gidelim, n’ooolur, anneanneci¤im! N’oooluuuuur...”
Sonunda, anneanne pes edip izin verince,
Nisan ok gibi odas›na f›rlad›.
Anneannesi arkas›ndan, “Her ﬂeyi da¤›tma!
Oyuncaklar›n yeﬂil çantada!” diye seslendi.
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Karaböcü ile Tatil Maceralar›

“Tamaaaam!” dedi Nisan.
Karaböcü sakland›¤› yerden kafas›n› uzatm›ﬂ, Nisan’›n peﬂinden bak›yordu.
Evin içinden tang›rt› sesleri geldi.
Sonunda Nisan üzerinde mayosu, eli kolu
oyuncaklarla dolu, evden d›ﬂar› f›rlad›. “Karaböcü! Gelsene!” diye ba¤›rarak kumsala do¤ru
koﬂtu.

“Gözümün önünden ayr›lma sak›n!” diye
seslendi anneanne arkas›ndan. “Biliyorsun, bizsiz denize girmen yasak!”
“Tamaaaam!” diye yan›t verdi Nisan koﬂmay› sürdürerek.
Karaböcü cesaretini toplay›p kumsala indi¤inde, Nisan, denizin kumu ›slatt›¤› yerin biraz
berisinde çukur kazmakla meﬂguldü.
Karaböcü hemen çukurun içine girdi. Ön
ayaklar›yla h›zl› h›zl› kazmaya baﬂlad›.
Kediler iyi kaz›c›d›rlar. Ama kedilerin bu
yetene¤i, anlaﬂ›lan Karaböcü için yeterli de¤ildi. Çukurun içinde çal›ﬂ›rken kulaklar› küçüldü, gözleri nokta gibi oldu. Burnu uzad› ve
sivrildi. Pençeleri büyüdü, t›rnaklar› uzad›.
“Karaböcü, n’ap›yorsun? Birisi görecek!”
Nisan endiﬂeyle çevreye bak›nd›. Kumsalda uzanan, denizde yüzen birkaç kiﬂi vard›. “Hem, sen
ne oldun ki böyle?”
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Karaböcü ile Tatil Maceralar›

“Köstebek!” dedi bir ses.
Nisan dehﬂetle irkilerek döndü.
Tam arkas›nda, düz sar› saçlar›, mavi gözleri olan bir k›z durmuﬂ, çukurun içinde çal›ﬂan Karaböcü’yü izliyordu. Nisan’dan birkaç
yaﬂ büyük olmal›yd›. Arkas›nda kavuﬂturdu¤u
ellerinden sarkan iri, pembe bir oyuncak ay›,
Nisan’›n dikkatini çekti.
“Köstebekleri pek sevmem,” diye devam
etti k›z. “Çok çirkinler.”
Nisan’›n yüre¤i a¤z›na geldi. “Biz... ﬂey...
bahçede köstebek yavrusu bulmuﬂtuk... Eee...
Karaböcü benim böcüm– Ay, yani, köstebe¤im...”
“Az önce kapkara bir kedinin koﬂarak kumsal› geçip yan›na geldi¤ini gördüm ama,” dedi
k›z.
“ﬁey... Yanl›ﬂ görmüﬂsün!..”
Nisan çaresizlik içinde çukura bakt›. Köstebek Karaböcü’nün küçük kuyru¤u ve arka

ayaklar› görünüyordu yaln›zca. Hâlâ h›rsla kumu kazmaktayd›.
K›z Nisan’›n yan›na oturdu. “Benim ad›m,
‹layda,” dedi. “Kedin baﬂka neler olabiliyor?”
“Ben de, Nisan...”
“Sen s›rr›n› söylersen, ben de söylerim.”
‹layda gülümseyerek pembe ay›s›na bakt›.
Nisan birkaç saniye düﬂündü. ‹layda s›rr›n› çoktan keﬂfetmiﬂ gibiydi. Hem, söylese ne
olurdu? ‹layda öyküsünü baﬂkas›na anlatsa bile
ona kimse inanmazd› zaten. Köstebe¤e dönüﬂen kedi ha! Çocuk masal›!
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