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Henri ve Suzan, ya¤murlu bir sabah erkenden,
Yukar›tepe Çiftli¤i’nin yukar›s›ndaki eski amba-
ra gittiler. Tepede, ambar›n üçgen çat› duvar›n-
da, ço¤unlukla güvercinlerin içeri girip ç›kt›¤›
delikler vard›. Suzan güvercin deliklerine ba-
karak, “Pisi pisi pisi pisi, kanatl› pisicikler! Ka-
natl› kedicikler! Kahvalt›!” diye seslendi.

Deliklerin birinden – bir gaga de¤il – ama
tarç›n rengi bir burun ç›kt› d›flar›ya – sonra iki
yuvarlak sar› göz – iki beyaz ön pati – ve sonra
da bir kedi voflflfl diye d›flar› uçuverdi. Kanat-
lar› olan bir kedi. Tekir kanatl› tekir bir kedi.
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D›flar› ilk ç›kan, her zaman erken kalkan
Telma’yd›. Sonra Robin geldi, sonra (bir baflka
güvercin deli¤inden) küçük Hena ve son olarak
da Ceymi. O hepsinden yavafl uçuyordu, çün-
kü sol kanad›n› öfkeli bir baykufl sakatlam›flt›;
ama, ambar›n çevresinde havada dönüp durma
ve mefle a¤açlar›ndaki a¤açkakanlar› deli etme
gibi uçmal› oyunlarda, o da kardefllerine kat›ld›.
Sonra, dört kedinin dördü de bir anda, aç ve
mutlu miyavlamalarla daireler çizerek, kahval-
t›ya do¤ru dal›fla geçtiler.

Henri, kuru mamalar› havaya atmay› ve Ro-
bin’in onlar› yakalay›fl›n› izlemeyi seviyordu;
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Robin de mamalar› yakalamay› seviyordu. Su-
zan; kuru mamalar› elinde tutmay› ve Ceymi’
nin onlar›, b›y›klar›yla parmaklar›n› g›d›klaya-
rak, sesli m›r›lt›lar eflli¤inde yemesini seviyor-
du. Telma ve Hena’ysa kahvalt›lar›n› ciddiye
al›yor, yemekle oynamamay› ye¤liyorlard›.

‹flte, Henri k›z kardefline, “Biliyor musun,
annem dün Robin’i gördü bence. Robin tepe-
nin üstünde, evin görüfl alan› içindeydi,” dedi¤i
o ya¤murlu sabah, çocuklar da kediler de es-
ki ambar›n oradayd›lar.

Suzan, Telma’n›n çenesini kafl›rken, “Onla-
r› çok önce gördü bence. Ama kimseye söyle-
mez!” dedi.

Çocuklar, uçan tekirleri keflfettikleri andan
beri, onlar› gizli tutmalar› gerekti¤ini biliyorlar-
d›. ‹nsanlar›n para u¤runa onlara sahip olmak
ya da satmak için, kedicikleri kafeslere, sirkle-
re, hayvan dükkânlar›na ya da laboratuvarlara
t›kmak istemelerinden korkuyorlard›.

“Tabii ki söylemez annem!” dedi Henri. “Yi-
ne de bu eski ambar›n çevresine kimsenin gel-
memesine seviniyorum.”
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Suzan, Hena’n›n küçük tombul karn›n› g›-
d›klarken, “Gizlenmeleri gerekti¤ini onlar da
anl›yorlar, san›r›m,” dedi. “Onlar› buldu¤umuz-
da ormanda saklan›yorlard› zaten. Vahfliydiler.”

Suzan’la Henri’nin bilmedi¤i fley, kanatl›
kedilerin Yukar›tepe Çiftli¤i’nin yak›n›ndaki or-
manda do¤mad›klar›yd›. Oraya çok uzaktan
gelmifllerdi. Uzak büyük kentte, bir arka sokak-
taki dev çöp kutusunun alt›nda, ormandan çok
daha vahfli bir yerde do¤mufllard›.

Çocuklar okul otobüsüne yetiflmek üzere
koflup gidince, “Annemizin nas›l oldu¤unu me-
rak ediyorum! Her gün onu düflünüyorum,”
dedi Telma.

“Ben hâlâ özlüyorum onu,” dedi Robin.
“Ben de,” dedi Ceymi.
“Haydi, geri gidip, görelim onu!” dedi He-

na da.
Robin ciddi bir ifadeyle, “Ah, hay›r,” dedi.

“Kentte çok insan var – çok tehlikeli. Anne bi-
ze kaçmak için kanatlar›m›z› kullanmam›z› söy-
ledi, biz de öyle yapt›k. Güvende oldu¤umuz
yerde kalmal›y›z.”

10 KANATLI KED‹LER MASALI  

KKM Yuvaya Donus ic 6bsk  1/27/14  10:23 AM  Page 10

“Anne o kadar sevinir ki,” diye ›srar etti
Hena. 

“Uçarak, k›sa bir ziyaret yapabiliriz!” dedi
Ceymi de.

Telma bafl›n› sallad›. O da Robin gibi dü-
flünüyordu. Di¤er ikisi tart›flmay› sürdürürken,
“Bu senin için epey zor bir uçufl olur, Ceymi,”
dedi.

Ceymi, “Ama art›k sakat say›lmam,” diye
karfl›l›k verdi ve kan›tlamak için kanatlar›n› za-
rifçe ç›rpt›. “Hem, onca yolu uçup geldi¤imiz
s›rada, ancak birer yavru kadard›k. Bizim so-
ka¤› bir kez daha olsun görmek istiyorum!”
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“Çöpte mis kokan sardalye kutular›n› ha-
t›rl›yor musun?” dedi Hena.

“O koca köpe¤i uçarak nas›l korkuttu¤unu
hat›rl›yor musun?” dedi Ceymi.

Böylece Ceymi ve Hena, kentteki anneleri
Bayan Emma Tekir’i ziyaret etmeyi ak›llar›na
koydular. Telma ve Robin evde arkadafllar› Su-
zan ve Henri’yle kalmay› seçtiler. “E¤er, yar›n
geldiklerinde hepimizi birden gitmifl bulurlar-
sa,” dedi Robin, “çocuklar›n nas›l da mutsuz
olacaklar›n› düflünsenize!”

Gerçekten de, çocuklar ertesi sabah eski
ambara geldiklerinde, uçan tekirlerden ikisini
göremeyince endiflelendiler. Onlara seslenip
seslenip durdular. Robin ve Telma iki kat daha
fazla m›rlad›lar, ama erkek ve k›z kardeflleri-
nin neden gitti¤ini aç›klayamad›lar. Dolay›s›y-
la eski ambardaki herkes Hena ve Ceymi’yi
düflünerek endiflelendi; “Acaba flimdi nerede-
ler? Acaba sa¤ salim dönecekler mi?” diye me-
rakland›lar.
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Hena ve Ceymi, tatl›, yumuflak bir ya¤murun
içinde uçuyorlard›. Gün ›fl›d›¤›nda, ya¤murun
ve bulutlar›n onlar› gözlerden sakl›yor olmas›na
memnundular. Ceymi’nin dedi¤i gibi: “Ya¤mur
ya¤arken hiç kimse bafl›n› kald›r›p da yukar›
bakmaz!”

Hena, afla¤›ya bakt›kça, altlar›nda uzay›p
giden tepeler, tarlalar ve yollar seçiyor, ama
büyük kenti göremiyordu.

Ya¤mur damlalar›n›n aras›ndan, “San›r›m,
biraz daha sola gitmeliyiz, Ceymi,” diye seslen-
di kardefline.
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