Il›k bir akﬂamüstüydü ve Yukar›tepe Çiftli¤i’nin
alt› kedisi ambar›n avlusunda uzanm›ﬂ uyuklayarak gevezelik ediyor, kelebeklere esneyip,
güneﬂin alt›nda m›rl›yorlard›.
Çiftlik evinde yaﬂamakta olan Aleks; hep
birlikte ambar›n tavan aras›nda yaﬂayan Telma,
Robin, Hena ve Ceymi’yle küçük k›z kardeﬂleri
Emma’y› her gün ziyarete geliyordu.
O gün, birdenbire yerinden do¤rulan Emma, “Telma!” dedi. “Neden bizim kanatlar›m›z
var?”
“Bilmiyoruz, Emma,” diye yan›tlad› ablas›.
Kentte Tek Baﬂ›na
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“Annemizin kanatlar› yoktu. Aleks’in de yok.
Ço¤u kedinin kanatlar› yok. Bizim neden var,
bilmiyoruz.”
“Ben nedenini biliyorum!” dedi Emma.
“Neden?” dedi Telma.
Emma, “Uçmak için!” diye ba¤›rarak, dosdo¤ru yukar›ya havaland›, iki takla att›, bir daire çizdi, duraklad› ve geldi, Aleks’in tam üstüne çak›ld›.
Aleks, güzel, tatl› bir kediydi, ama az›c›k
tembeldi. Sevgili arkadaﬂ› Emma havadan da-

l›ﬂ yap›p onu ezince, “Of, Emma yapmasana!”
diye ﬂöyle bir iç çekmekle yetindi ve öncekinden daha da yass›lm›ﬂ bir halde uyuklamaya
devam etti.
“Madem uçabiliyoruz, niçin hep burada, ayn› yerde kal›yoruz, niçin hiçbir yere uçmuyor,
baﬂka ﬂeyler görmüyoruz?” diye sordu Emma.
A¤abeyi Robin, “Aman Emma, nedenini biliyorsun,” dedi.
Ablas› Hena, “Çünkü, insano¤ullar› kanatl›
kedi görürlerse, bizi hayvanat bahçelerindeki
kafeslere kapat›rlar,” dedi.
A¤abeyi Ceymi, “Ya da laboratuvarlardaki
kafeslere kapat›rlar,” dedi.
“Farkl› olmak zor,” dedi Telma. “Üstelik bazen çok da tehlikeli.”
“Biliyorum, biliyorum,” dedi Emma. Havaland›, ah›r›n yak›n›ndaki meﬂe a¤açlar›ndan birinde duran a¤açkakana ﬂebeklik yapt›. “Ama
ben zor ﬂeyleri seviyorum, tehlikeli ﬂeyleri seviyorum; oysa buradaki her ﬂey can s›k›c›!” dedi kendi kendine.
Henri ve Suzan’›n, ellerinde bir torba taze

8

Kentte Tek Baﬂ›na

KANATLI KED‹LER MASALI

9

kedi mamas›yla tepeye do¤ru geldiklerini gördü. Aﬂa¤›ya di¤erlerine seslendi: “Henri ve Suzan da insanotlar›, ama onlar bizi kafese koymad›lar!”
“Henri ve Suzan birer insan – o¤lu,” dedi

Ceymi tane tane, “ama onlar özel insanlar.”
Emma onu dinlemiyordu. Ald› baﬂ›n›, yukar›ya, iyice yukar›ya uçtu; “Mi-mi-mi-mi-mimi-miiii!” diye de ﬂark› söylüyordu.
Bu onun minik bir yavruyken kendi ken-
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dine f›s›ldad›¤› ﬂark›yd›. Annesi kovalanm›ﬂ,
ondan uza¤a sürüklenmiﬂti. Emma, aç ve öfkeli s›çanlarla dolu bir tavan aras›nda tek baﬂ›na
saklanm›ﬂt›. Burada, çiftlikte, o korkunç günleri düﬂünmüyordu art›k. Ama ne zaman mutsuz
olsa, eski ﬂark›s›n› söylüyordu: “Mi-mi-mi-mimi-mi-miiii!”
ﬁu anda da mutsuzdu; çünkü her ﬂey hep
ayn›yd›, herkes hep ayn›yd›. Oysa Emma, yeni
yerler görmek, yeni arkadaﬂlar edinmek istiyordu. E¤er a¤abeyleri, ablalar› ve Aleks burada
kalmaktan memnunsalar, burada kalabilirlerdi
elbette onlar; ama Emma kanatlar›n› çal›ﬂt›racakt› mutlaka.
Ertesi sabah tam da bunu yapt›. Ambar›n
çat›s› üstünde uçarken, rüzgâr öyle tatl›, öyle
ferahlat›c›yd› ki, gitme zaman›n›n geldi¤ini anlad›. O s›rada, Aleks tepeyi t›rman›yordu. Emma
aﬂa¤›ya süzülüp, pembe burnuna bir öpücük
kondurdu onun. “Hoﬂça kal. Macera yaﬂamaya
gidiyorum ben!” diye seslendi. Sonra da, orman›n ve tepelerin üstünden uzaklara do¤ru uçmaya koyuldu.
12
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“Aleks beni özleyecektir,” diye düﬂündü.
Ama arkadaﬂ›, karn› yeterince doyuyorsa, bunun üstesinden gelebilirdi. “Ben hepsini özleyece¤im,” diye düﬂündü. Ama o da bunun üstesinden gelebilirdi; çünkü rüzgâr esiyordu ve
Emma da kanatlar›n› ç›rpmaktayd›.
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