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oyun

“Hoflça kal, anne! Hoflça kal, Karaböcü!”
Nisan, hostes ablas›n›n elini tuttu ve kar-

fl› kald›r›ma geçip okul servisine bindi.
Karaböcü hoplaya z›playa eve girdi. He-

men mutfa¤a yollan›p mamas›n› yedi, suyu-
nu içti. Sonra oturup çevresine bak›nd›.

Can› s›k›ld›. Nisan okuldayken hep can›
s›k›l›yordu.

Oyun bulmak için Nisan’›n odas›na gitti.
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Birkaç oyuncak patiledi, ama sonra yine s›k›-
l›p bundan da vazgeçti.

Salona döndü. Dolab›n üstüne s›çray›ver-
di. Hafta sonu, Nisan çok istedi¤i için iki süs
bal›¤› al›nm›flt›. ‹çinde, biri turuncu, di¤eri si-
yah iki bal›¤›n yüzdü¤ü yusyuvarlak cam kap
da dolab›n üstünde duruyordu.

Karaböcü bir süre dikkatle bal›klar› izledi.
Önce patisini cam kaba dayad›. Sonra kab›n
tepesinden içeri burnunu soktu ve bal›klar›n
yüzdü¤ü suyu koklad›.

Bal›klar büyülemiflti onu sanki. Kulaklar›-
n› öne devirmifl, kab›n içinde dolanmalar›n›
izliyordu. Patisini siyah bal›¤a do¤ru uzatmak
istedi. Ne yaz›k ki, patisiyle bal›k aras›nda su
vard›. Islanan patisini silkeleyerek geri çekti.

K›sa bir süre hareketsiz duran Karaböcü
tekrar denedi. Bu kez patisini h›zla suya dald›r-
d›. Tam siyah bal›¤› pençeleyecekti ki, Nelin 
Han›m arkas›ndan, “Ne yap›yorsun sen, edep-

KARABÖCÜ
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siz kedi?” diye hayk›rd›.
Hemen yere atlayan Karaböcü, dolab›n

alt›na kaçt›.
“O bal›klara patini sürersen, o kab›n içine

bal›k yerine seni koyar›m! Seni kara böcürük se-
ni! Bakal›m, onlar kadar iyi yüzebiliyor mu-
sun?”

Karaböcü masum masum, “M›rrr,” dedi. 
Nelin Han›m ifline döndü.
Karaböcü, dolab›n alt›nda biraz daha oya-

lanarak, Nelin Han›m’›n onu unutmas›n› bek-
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ledi. Sonra yine hop diye dolab›n tepesine s›ç-
rad›.

Bal›klar çok güzel yüzüyordu. Nelin Ha-
n›m gerçekten Karaböcü’nün de kab›n içinde
yüzmesine izin verir miydi acaba?

Karaböcü ön patilerini cam kab›n kenar›-
na dayad› ve çekine çekine üstüne t›rmand›.
fiimdi dört aya¤› da kab›n kenar›ndayd›.

Karaböcü çabucak çevresine bak›nd›. Ne-
lin Han›m’›n ortalarda olmad›¤›n› anlay›nca,
orac›kta siyah bir bal›¤a dönüfltü ve cup diye
suya düfltü. 

Nelin Han›m salona girer girmez, önce bal›k-
lara göz att›. Karaböcü’nün yaramazl›k yap›p
yapmad›¤›n› merak etmiflti. Neyse ki, üç bal›k
da sa¤ salim yüzüyordu. Salondan ç›kmak için
geriye döndü...

Üç bal›k m›? Ama yaln›zca iki bal›k alma-
m›fllar m›yd›?

KARABÖCÜ
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Hemen cam kaba do¤ru seyirten Nelin Ha-
n›m e¤ilip bakt›. Kab›n içinde iki siyah, bir tu-
runcu bal›k yüzüyordu. O, bal›klar› incelerken,
siyah bal›klardan biri de bütün dikkatiyle onu
izliyordu.

Nelin Han›m bafl›n› sallayarak do¤ruldu.
Çok tuhaft›. ‹ki bal›k sat›n ald›klar›ndan emin-
di. C›kc›klayarak salondan ç›kt›.

O gözden kaybolur kaybolmaz, cam kab›n
içinde bir kedi beliriverdi. Karaböcü sular s›çra-
tarak d›flar› s›çrad›. Yere atlay›p iyice silkelen-
dikten sonra yatak odas›na kaçt›.

Karaböcü Kayboldu
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KARABÖCÜ

Çamafl›r sepetinde, ütülenmek üzere bek-
leyen, katlanm›fl temiz giysiler vard›. Karaböcü
hop diye sepetin içine atlad›. Temiz çamafl›r-
lar›n alt›na dalarak fare ar›yormufl gibi yapt›.
‹flte, bu çok e¤lenceliydi! Arka ayaklar›n›n üs-
tünde do¤ruldu, s›rt›n› kamburlaflt›rarak ko-
caman bir havlunun alt›na dald›. Yakalad›m
seni, yaramaz fare! Karaböcü karman çorman
olmufl havlunun alt›nda süründü.

“KARABÖCÜ!!!”
Karaböcü bafl›n› kald›rd›. Kafas›na geçmifl

olan külot, gözlerine do¤ru kayd›. H›zla silke-
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lenerek külottan kurtuldu. Becerebildi¤ince
sevimli ve masum bir hal tak›nmaya çal›flt›.

“Seni yaramaz kedi! Ne yapt›n tertemiz
çamafl›rlar›ma?!!”

“Marrruuu– miyav!” dedi Karaböcü. Sepet-
ten d›flar› s›çray›p, bacaklar›na sürünmeye ça-
l›flt›ysa da Nelin Han›m ona hiç ald›rmad›. Der-
top olmufl temiz çamafl›rlara bakakalm›flt›.

“Her yer... Hepsi pati izi olmufl! Patilerini
nerede ›slatt›n da buraya dald›n?”

“Miyav! Miyav! Miyav!”
Nelin Han›m h›fl›mla yatak odas›n›n ka-

p›s›n› açt›. Karaböcü de p›rrr diye d›flar› kaçt›.

Salonda oturan Karaböcü’nün yine can› s›k›-
l›yordu. Kalk›p bir tur att›.

Çevresine bak›n›rken, kütüphanenin te-
pesinde duran kara kedi biblosunu gördü. Üs-
telik, kedinin yan›nda bir de sar› renkli köpek
oturuyordu! Harika!

Karaböcü Kayboldu
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